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PRÓLOGO

É para min unha satisfacción presentar a Estratexia de dinamización do sector cárnico galego
para o período 2022-2030. Este documento estratéxico únese ao esforzo de planificación
impulsado pola Xunta de Galicia en colaboración cos principais sectores produtivos do agro
galego, co obxectivo de sentar as bases do desenvolvemento futuro do noso sector
agroalimentario.

O sector cárnico é un dos piares básicos da economía rural de Galicia. Ten unha gran importancia
económica en moitas comarcas, pero aínda é maior a súa relevancia social —mantén a poboación
no territorio a través da xeración de emprego e prové á sociedade de produtos de primeira
calidade— e medioambiental, posibilitando a posta en valor de máis de 307.000 hectáreas de
terras agrarias e xerando numerosos beneficios para o conxunto da sociedade.

O sector cárnico galego conta con importantes puntos fortes, como as boas condicións da nosa
Comunidade para a produción de pastos e forraxes, o prestixio dos alimentos producidos en
Galicia ou a potencia de selos de calidade líderes a nivel nacional. Pero ten que afrontar retos de
futuro, como os relacionados coa mellora da viabilidade económica, social e medioambiental das
explotacións e das industrias; coa elaboración de produtos transformados máis innovadores e
adaptados ás novas demandas dos consumidores e coa optimización da comercialización nos
mercados nacionais e internacionais co obxectivo de mellorar a capacidade de xeración de valor
ao longo da cadea.

Para afrontar estes e outros retos e aproveitar as oportunidades que se presentan no futuro, a
Xunta de Galicia impulsou a elaboración desta Estratexia, que supuxo un reto en si mesmo, xa que
requiriu integrar as necesidades das diferentes producións cárnicas nun documento de
planificación común. O resultado establece os eixes de actuación, os obxectivos, as medidas e as
accións a desenvolver para mellorar o posicionamento competitivo do sector cárnico galego de
aquí ao 2030.

Finalmente, gustaríame felicitar aos axentes da cadea de valor do sector cárnico galego pola súa
participación na elaboración desta Estratexia, amosando o seu compromiso co futuro do sector.
O éxito desta iniciativa require o apoio de todos. Pola nosa parte, desde a Consellería do Medio
Rural, traballaremos para facer realidade a Estratexia nos próximos anos e así lograr un sector
máis profesionalizado, sostible, competitivo e internacionalizado.

José González Vázquez

Conselleiro do Medio Rural
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OBXECTIVOS

OBXECTIVOS DA ESTRATEXIA

OBXECTIVOS

O sector cárnico galego configúrase como un
sector estratéxico para a Galicia rural,
achegando o 34,5% do valor da produción
final agraria. Este sector está conformado por
43.479 explotacións e 192 industrias de
transformación que empregan a 4.601
traballadores a tempo completo. Pero a súa
importancia social e económica supera ao que
reflicten as cifras, xa que contribúen ao
mantemento da poboación rural e superficie
agraria utilizada, aspectos fundamentais para
o equilibrio territorial e ambiental de Galicia,
e dinamizadores do territorio galego.

Trátase dun sector de sectores, xa que
engloba diversas especies cárnicas diferentes
entre elas; vacún, porcino, ovino e caprino,
avícola, coellos e cabalos. Estes sectores son
diferentes entre eles, sendo os de maiores
producións o vacún, porcino e avícola. Os
sectores ovino, caprino (que soen englobarse
nun mesmo), e o dos équidos, constitúen
producións minoritarias.

O sector cárnico galego ten potencialidade no
eido produtivo, pero aínda así presenta unha
serie de problemas nos que destacan
principalmente a debilidade do tecido
industrial, especializado en produtos simples
e pouco elaborados de escaso valor engadido.
Tamén conta cun mercado concentrado
maioritariamente en Galicia e ten dificultades
para saír do mercado local e rexional ao
nacional e internacional.

Asemade hai outros factores nos que é
necesario traballar para o fortalecemento
dun sector que é fundamental para o
sostemento socioeconómico de moitas
comarcas rurais: a sucesión e a remuda
xeracional nas explotacións, a base territorial,
as cuestións medioambientais e de benestar

animal, a axeitada articulación das cadeas de
valor dos cárnicos das distintas especies do
sector, o fortalecemento das relación entre
produción, industria e distribución e das
estruturas de formación e I+D+ i no ámbito do
sector cárnico, e a promoción de produtos
galegos, e das indicacións xeográficas
protexidas, entre outros.

Por este motivo, a Consellería do Medio Rural
puxo en marcha os traballos para a
elaboración da Estratexia de Dinamización do
sector Cárnico galego, co obxectivo de
posicionar a Galicia como unha rexión de
referencia na produción de carne, cun alto
nivel de competitividade e sostibilidade. Para
lograr isto resulta fundamental coñecer en
profundidade a realidade do sector cárnico,
para así poder facer fronte a súa
problemática. Por este motivo, a estratexia
pretende:

» Establecer unha diagnose consensuada
sobre a problemática do sector cárnico
galego desde a produción ao mercado.

» Identificar as principais necesidades do
sector para o seu fortalecemento, tanto
no eido da produción, da industria, dos
mercados, nas relacións ao longo da cadea
de valor e das estruturas de formación e
de I+D+i.

» Definir os obxectivos estratéxicos, as
medidas e liñas de acción a desenvolver
para a consecución do obxectivo principal
de consolidar a Galicia como unha rexión
produtora de referencia a nivel nacional
en calidade, benestar animal, sostibilidade
e seguridade alimentaria con capacidade
de xerar valor en todos os elos da cadea.
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Para alcanzar este resultado tal e como se
indica a continuación na nota metodolóxica,
contouse coa participación dos axentes
implicados na cadea de valor do sector cárnico
galego, administracións, sindicatos e
organizacións agrarias, e outras entidades
relacionadas co sector cárnico, que a través de
mesas de participación realizadas ao longo de
varios meses, así como por medio de
entrevistas persoais, permitiron a elaboración
deste documento que recolle as súas achegas
e opinións.

Como consecuencia, os obxectivos
estratéxicos fixados, que parten do traballo
conxunto do sector, pretenden ser o punto de
referencia a alcanzar no horizonte 2022-2030
para o sector cárnico galego, e servirán de
guía para orientar as políticas públicas da
Consellería do Medio Rural en particular e da
Xunta de Galicia en xeral, para a consecución
dos mesmos.

METODOLOXÍA

A Estratexia de Dinamización do Sector
Cárnico Galego é un documento elaborado
coa participación activa do sector e recolle as
necesidades detectadas por este, tanto na
fase de diagnose, como a través das mesas de
traballo desenvolvidas para a formulación dos
retos, propostas e medidas para os distintos
eidos dos sectores cárnicos. Para levar a cabo
estas mesas as especies cárnicas dividíronse
en dous grupos de animais, de forma que se
puidera obter maior información e que a
diagnose e as propostas foran máis concretas.

A información obtida das mesas de
participación foi completada e ampliada con
entrevistas persoais a operadores industriais
e outros axentes relevantes como expertos
das universidades galegas e dos centros de
investigación do sistema de I+D+i galego,

entre outros especialistas do sector. Tamén
se completou a información con entrevistas a
representantes de asociacións de produtores,
co obxectivo de coñecer mellor a realidade
das producións cárnicas galegas.

Proceso participativo co sector

» Mesas de traballo participativas: Consistiu
na organización de cinco reunións de
traballo ás que asistiron habitualmente ao
redor de 60 persoas en representación da
produción, das cooperativas, da industria,
das IXP de carne e produtos cárnicos
galegos, das empresas de distribución,
dos sindicatos e organizacións agrarias,
das universidades e centros de
investigación e da Consellería do Medio
Rural. Estas mesas de traballo foron
realizadas nas instalacións da Axencia
Galega da Calidade Alimentaria no Pazo
de Quián, e edificacións próximas, en
Sergude. Nestas sesións seguiuse unha
metodoloxía de participación baseada na
dinámica do World Café. As reunións
celebradas e os temas tratados para a
formulación de propostas, son as que a
continuación se indican:
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Data Temas

9 de novembro de 2021
‣ Elaboración das DAFO para monogástricos e ruminantes (en produción,
industria, mercados e consumo).

27 de xaneiro de 2022

‣ Remuda xeracional

‣ Interlocución produción-industria-distribución (relacións cadea valor, custos,
interprofesionais, contratos,…).

‣ Promoción de produtos cárnicos e sensibilización da sociedade sobre a
importancia do sector cárnico como xestor do territorio, etc.

17 de febreiro de 2022

‣ Aspectos medioambientais, sostibilidade das producións e benestar animal.

‣ Novos produtos e xeración de valor na cadea.

‣ Acceso a mercados exteriores e novos nichos de mercado

3 de marzo de 2022

‣ Reorientación produtiva e aumento da base territorial

‣ Necesidades de I+D+i, formación, asesoramento para industria e produción.

‣ As marcas de garantía e IXP como elemento de diferenciación e acceso aos
mercados: problemas actuais e modificacións necesarias.

31 de maio de 2022

Ruminantes

‣ Eixe 1: Un sector produtor organizado e profesionalizado. Eixe 6: Un sector
cárnico máis sostible medioambientalmente e resiliente.

‣ Eixe 2: Unha produción cárnica galega competitiva, impulsada pola tecnoloxía e
o talento que garanta a soberanía alimentaria. Eixe 4: Unha cadea de valor máis
transparente e equilibrada.

‣ Eixe 3: Uns produtos cárnicos galegos mellor posicionados nos mercados
nacionais e internacionais. Eixe 5: Unha sociedade concienciada coa importancia
da produción cárnica galega para o desenvolvemento rural e sobre o valor
nutricional da carne.

Monogástricos

‣ Eixe 1: Un sector produtor, competitivo e rendible que combine as producións
extensivas e intensivas. Eixe 6: Un sector cárnico máis sostible
medioambientalmente e resiliente.

‣ Eixe 2: Unha produción cárnica galega competitiva, impulsada pola tecnoloxía e
o talento que garanta a soberanía alimentaria. Eixe 4: Unha cadea de valor máis
transparente e equilibrada.

‣ Eixe 3: Uns produtos cárnicos galegos mellor posicionados nos mercados
nacionais e internacionais. Eixe 5: Unha sociedade concienciada coa importancia
da produción cárnica galega para o desenvolvemento rural e o sobre o valor
nutricional da carne.
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De todas estas reunións de traballo
obtivéronse 483 propostas (244 nas mesas de
ruminantes e 239 nas mesas de
monogástricos) sobre diversos temas
abordados para mellorar a competitividade
do sector, que foron remitidos aos
participantes co obxecto de recoller as
achegas que tivesen a ben facer. Estas
propostas foron posteriormente recollidas na
estratexia despois de seren debidamente
organizadas en obxectivos específicos,
medidas e accións. A relación de asistentes a
estas reunións recóllese no Anexo I deste
documento.

» Entrevistas individuais con expertos e
axentes clave no sector: ao longo do
proceso de elaboración da estratexia,
mantivéronse entrevistas persoais con
axentes do sector, tanto do ámbito da
produción cárnica como das principais
industrias cárnicas galegas, así como con
expertos das universidades galegas e dos
centros de investigación do sistema I+D+i
galego entre outros. O obxectivo destas
entrevistas era o de compartir un espazo

de reflexión confidencial sobre aspectos
clave que debían ser abordados pola
estratexia.

Análise e estudo de gabinete

O traballo anterior foi completado cun estudo
de gabinete realizado por un equipo da
Fundación Juana de Vega, que manexou
diversas fontes públicas de datos, tanto de
ámbito nacional como internacional, e outros
facilitados especificamente pola Consellería
do Medio Rural. No marco dos traballos fíxose
unha ampla revisión bibliográfica e
consultáronse outros plans estratéxicos
elaborados noutros países ou rexións de
fonda tradición de produción cárnica.
Asemade, e para que a estratexia teña
coherencia con outras desenvolvidas polo
goberno galego, analizáronse os plans
vixentes naquelas cuestións que poderían ter
incidencia no sector cárnico.



- 15 -

OBXECTIVOS

- 15 -

OBXECTIVOS



A
ANÁLISE

ESTRATÉXICA





1. TECIDO
PRODUTIVO

- 18 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030



TECIDO
PRODUTIVO

- 19 -

1.1 PRODUCIÓN DE CARNE NO MUNDO

1.1.1. IMPORTANCIA DO SECTOR
CÁRNICO

Segundo o informe da FAO 2019 “Carne y
Produtos Cárnicos” a carne é o produto
pecuario de maior valor. Desde o punto de
vista nutricional, a importancia da carne
deriva das súas proteínas de alta calidade e
aminoácidos esenciais. Este informe tamén
sinala que o consumo de carne por persoa no
mundo desenvolvido non rexistrou variacións
importantes, ao contrario dos países en vías
de desenvolvemento que duplicaron o seu
consumo nos últimos 40 anos.

A Área de Produción e Sanidade Animal da
FAO informa de que as principais fontes de
subministración de carne son as procedentes
de especies de animais domésticos como o
gando vacún, o porcino e as aves de curral;
tamén son fontes de subministración de
carne, pero en menor medida, os búfalos, as
ovellas e as cabras. Noutras rexións tamén é
consumida carne procedente doutras
especies animais, como camelos, iacs, cabalos,
avestruces e animais de caza e, de xeito moi
limitado, a carne pode proceder tamén de
animais exóticos coma crocodilos, serpes e
lagartos (FAO, 2014).

Táboa 1.1-1 Produción mundial de carne (en millóns de toneladas) por especie desde 2014 a 2019. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Gando 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % Variación
2019/2014

Vacún 64,37 63,85 64,36 65,59 67,32 68,31 6,13%

Porcino 117,08 119,36 118,79 119,79 120,96 110,11 -5,95%

Ovino 9,18 9,44 9,58 9,67 9,82 9,92 8,13%

Caprino 5,51 5,65 5,78 6,02 6,12 6,25 13,47%

Avícola

Polo 100,46 103,78 106,74 110,86 115,01 118,02 17,47%

Pato 4,36 4,31 4,40 4,36 4,80 4,86 11,48%

Pavo 5,64 5,66 6,05 5,89 6,03 5,99 6,23%

Outras 2,62 2,57 2,66 2,61 2,76 2,78 6,26%

Coellos 1,35 1,34 1,18 0,99 0,90 0,88 -34,73%

Cabalar 0,73 0,76 0,74 0,71 0,72 0,75 3,67%

Outras carnes 8,38 8,55 8,57 8,67 8,66 8,74 4,24%

TOTAL 319,67 325,25 328,84 335,16 343,10 336,62 5,30%
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As principais producións de carne a nivel
mundial son as procedentes de gando
porcino, avícola (polo) e vacún.

A produción de carne mundial en 2019 foi de
336,62 millóns de toneladas (Táboa 1.1-1).
Nesta táboa preséntanse os datos de
produción mundial de carne clasificados por
especie animal desde o ano 2014 ao 2019. A
clasificación “outras aves” inclúe gansos,
galiñas pintadas, pombas e outras aves non
especificadas. Por outra parte, asno, mula,
camelo, caza, búfalo, outros camélidos, outros
roedores e outras carnes non especificadas
compoñen o grupo denominado “outras
carnes”. As principais producións de carne a
nivel mundial son as procedentes do gando
porcino, avícola (polo) e vacún, fronte ao resto
de producións moito máis reducidas e cunhas
variacións cun efecto moi limitado na
produción total. A produción mundial de
carne aumentou un 5,30% entre os anos 2014
e 2019. Por especies, a produción de carne de
polo presenta o maior crecemento (+17,47%),
seguida da produción de gando caprino, cun
13,47%. Pola contra, a maior caída porcentual
experimentouna a carne de coello (-34,73%),

seguida da produción de carne de porcino, que
retrocede un 5,95% ata situarse en 110,11
millóns de toneladas no 2019, fronte aos
117,08 millóns do ano 2014.

1.1.2. DISTRIBUCIÓN DA
PRODUCIÓN DE CARNE

A continuación analízase a produción rexional
de carne por especies de xeito individual para
realizar unha caracterización da
especialización produtiva de cada unha das
rexións e a súa evolución no contexto
mundial.

1.1.2.1. Gando vacún

A produción de carne de gando vacún, que
engloba todas as carnes deste gando (carne
de tenreiras, vacas de desvelle, de tenreiros
de ceba…), xa sexan vacas de explotacións
dedicadas á carne ou ao leite, segue a
evolución que se reflicte na Táboa 1.1-2.
América do Sur e do Norte lideran a produción
mundial de carne de vacún, cunha produción
que se sitúa no ano 2019 en 16,54 e 16,53
millóns de toneladas respectivamente.

Táboa 1.1-2 Produción mundial de carne de vacún (en millóns de toneladas) por rexións desde 2014 a 2019. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % Variación
2019/2014

África 6,27 6,36 6,39 6,53 6,49 6,56 4,62%

América do
Norte 15,36 14,42 15,23 15,76 16,19 16,53 7,61%

América do
Sur 15,62 15,31 15,07 15,59 16,13 16,54 5,86%

Asia 13,71 13,99 14,12 14,50 14,91 15,05 9,82%

Europa 10,17 10,42 10,55 10,48 10,67 10,58 4,04%

Oceanía 3,24 3,35 3,00 2,73 2,93 3,05 -5,72%

MUNDO 64,37 63,85 64,36 65,59 67,32 68,31 6,13%
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A continuación atópanse Asia, cunha
produción de 15,05 millóns de toneladas, e
Europa, con 10,58 millóns. A maior distancia
sitúanse África e Oceanía, con 6,56 e 3,05
millóns de toneladas respectivamente.

América do Sur e do Norte lideran a
produción mundial de carne de vacún.

No que se refire á evolución da produción,
destaca o incremento da rexión asiática
(9,82%), que pasa dunha produción de 13,71
millóns de toneladas no 2014 a 15,05 no 2019,
seguido do de América do Norte (7,61%). Os
incrementos son máis moderados en América
do Sur (+5,86%), África (+4,62%) e Europa
(+4,04%), mentres que no caso de Oceanía a
produción de carne de vacún diminuíu un
5,72%.

Na Táboa 1.1-3 analízase o número de
sacrificios de animais por rexións desde o
2014 ao 2019. De xeito global, o número de
cabezas ou animais sacrificados aumentou,
pasando de 297 millóns de cabezas en 2014 a
324,52 millóns en 2019, o cal se traduce nun
aumento do 8,97% no número de vacas que se
destinan a carne no mundo.

Poñendo en posición comparativa as táboas
anteriores (Táboa 1.1-2 e Táboa 1.1-3), pode
comprobarse que non existe unha relación
directa entre o número de animais
sacrificados e o volume de produción das
diferentes rexións. Así, Asia rexistra o maior
número de animais sacrificados en cada un
dos anos do período estudado, pero non é a
rexión de maior produción, que como se viu é
o continente americano. En 2019, Asia
alcanzou os 93,27 millóns de cabezas
sacrificadas e os 15,05 millóns de toneladas de
carne producida, fronte aos 60,51 millóns de
cabezas sacrificadas e aos 16,54 millóns de
toneladas de carne producidas de América do
Sur. Para poder relacionar estes datos,
tómanse como rendementos individuais dos
animais (Táboa 1.1-4), co que se obtén unha
idea xeral do tipo de produción máis
característico en cada unha das rexións. O
rendemento medio a nivel mundial aumentou
un 1,77% entre 2014 e 2019, pasando dos
211,02 kg/ano a 214,76 kg/ano. Por rexións, o
maior aumento no rendemento tivo lugar en
América do Sur (+18%), onde pasou de 231,70
kg/ano en 2014 a 273,40 kg/ano en 2019. A
seguinte rexión foi Europa, cun incremento do
6,43%. África e Oceanía foron as rexións con
menos aumento no seu rendemento,
coincidindo ademais coas menores producións
e número de sacrificios de tódalas rexións.

Táboa 1.1-3 Número de animais (sacrificios) de vacún de
carne (en millóns de cabezas) por rexións desde 2014 a
2019. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Variación
2019/2014

África 39,98 40,32 40,38 41,38 41,49 41,65 4,18%

América
do
Norte

46,89 44,98 46,41 48,46 49,59 75,89 61,85%

América
do Sur 67,43 65,12 63,78 57,78 59,63 60,51 -10,27%

Asia 88,27 87,31 87,96 89,32 91,76 93,27 5,67%

Europa 40,92 40,53 40,95 40,49 40,69 39,99 -2,27%

Oceanía 14,31 14,95 13,66 11,90 12,38 13,21 -7,73%

MUNDO 297,80 293,21 293,13 289,33 295,54 324,52 8,97%

Táboa 1.1-4 Rendemento medio da carne de vacún (kg/
ano) por rexións desde 2014 a 2019. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Variación

2019/2014

África 156,70 157,60 158,30 157,90 156,50 157,40 0,45%

América
do
Norte

247,60 250,10 255,53 246,97 248,47 200,57 -19,00%

América
do Sur 231,70 235,00 236,30 269,80 270,50 273,40 18,00%

Asia 155,30 160,30 160,50 162,30 162,50 161,40 3,93%

Europa 248,70 257,10 257,50 258,70 262,20 264,70 6,43%

Oceanía 226,10 224,40 220,00 229,20 236,80 231,10 2,21%

MUNDO 211,02 214,08 214,69 220,81 222,83 214,76 1,77%
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Táboa 1.1-5 Países con maior produción de carne de
vacún (en millóns de toneladas) no 2019 e a súa
poboación (en millóns de habitantes). (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola
FAOSTAT.)

1. Datos proxectados pola FAOSTAT de poboación para o ano 2019

Táboa 1.1-6 Principais países importadores e
exportadores de carne de vacún (en millóns de
toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos publicados pola FAOSTAT.)

País
Produción de

carne en
2019

% sobre prod.
mundial

Poboación
2019¹

% sobre pob.
mundial

Estados
Unidos 12,35 18,08% 329,06 4,27%

Brasil 10,20 14,93% 211,05 2,74%

UE-28 7,90 11,57% 512,52 6,64%

China
(continental) 5,93 8,68% 1.433,78 18,59%

Arxentina 3,14 4,59% 44,78 0,58%

Australia 2,35 3,44% 25,20 0,33%

México 2,03 2,97% 127,58 1,65%

Rusia 1,63 2,38% 145,87 1,89%

Canadá 1,39 2,03% 37,41 0,49%

Paquistán 1,14 1,66% 216,57 2,81%

Mundo 68,31 100,00% 7.713,47 100,0%

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

UE-28 1,06 53,75 % UE-28 1,21 60,42%

China
(continental) 0,26 13,21 % Australia 0,14 7,17%

Corea do
Sur 0,15 7,67 % Estados

Unidos 0,13 6,51%

Estados
Unidos 0,12 5,87 % México 0,10 4,87%

Rusia 0,04 1,99 % Belarús 0,84 41,71%

Mundo 1,98 100,00 % Mundo 2,00 100,00%

Asia rexistra o maior número de animais
sacrificados en cada un dos anos do
período estudado, pero non é a rexión
de maior produción, como se viu é o
continente americano.

Coñecendo os rendementos, obtense unha
idea de como son as explotacións e
producións nesas rexións. A pesar de que
Europa non é unha das rexións con maior
número de animais sacrificados, é a segunda
en canto a rendementos, o que dá lugar a
pensar que Europa sacrifica animais de maior
tamaño, mentres África e Asia, que sacrifican
maior número de animais, sacrifícanos a
idades máis temperás, cando os animais teñen
menores pesos.

Os principais países produtores de carne de
gando vacún aparecen reflectidos na Táboa
1.1-5, xunto co seu número de habitantes. Nela
inclúese a UE-28 como un único conxunto.

Estes países representan un 70% da
produción mundial de carne e arredor dun
40% da poboación mundial. Pode destacarse
que a maioría dos países, a excepción de China
(8,68% carne de vacún e 18,59% poboación) e
Paquistán (1,66% carne e 2,81% poboación),
teñen un peso na produción de carne de vacún
superior ao peso en poboación.

En relación cos datos que se observaron na
táboa anterior, e aínda que se tratará de
forma máis extensa noutros capítulos, pode
adiantarse que unha parte da produción total
de carne se comercializa exteriormente, é
dicir, en mercados internacionais.

No ano 2019, a UE-28 foi o principal
importador e exportador de carne de vacún
do mundo, como compradora dun 53,75% e
vendedora dun 60,42% do total (Táboa 1.1-6).
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Pero non só se comercializa carne de vacún
fresca, senón que tamén se inclúe nestes
intercambios a carne procesada, como as
salchichas (Táboa 1.1-7), a carne sen óso
(Táboa 1.1-8) e outros preparados (Táboa 1.1-
9). O principal importador de salchichas
(Táboa 1.1-7) é Arabia Saudita, co 26,21% das
compras mundiais, mentres que a principal
exportadora é a UE-28, con 1,08 millóns de
toneladas, o cal supón un 82,23% das
exportacións mundiais de salchichas.

China é o principal comprador de carne sen
óso, cun 18,32% das importacións mundiais, e
o principal exportador é Brasil, cun 21,10%
das vendas mundiais de carne destas
características (Táboa 1.1-8).

Atendendo á clasificación “outros preparados,
a UE-28 tamén destaca neste mercado, cun
47,07% das importacións e o 42,20% das
exportacións totais (Táboa 1.1-9).

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

Arabia
Saudita 19,46 26,21% UE-28 108,54 82,23%

Canadá 16,85 22,70% Tailandia 14,62 11,07%

Emiratos
Árabes
Unidos

7,78 10,48%
Emiratos
Árabes
Unidos

3,74 2,83%

UE-28 5,78 7,79% Xordania 2,08 1,57%

Estados
Unidos 5,41 7,29% Arabia

Saudita 1,81 1,37%

Mundo 74,24 100,00% Mundo 131,99 100,00%

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

China
(continental) 1,39 18,32% Brasil 1,56 21,10%

UE-28 1,39 18,30% UE-28 1,35 18,30%

Estados
Unidos 0,86 11,37% Australia 1,16 15,71%

Xapón 0,61 8,09% Estados
Unidos 0,84 11,30%

Hong
Kong
(China)

0,35 4,63% Arxentina 0,54 7,35%

Mundo 7,59 100,00% Mundo 7,39 100,00%

Táboa 1.1-7 Principais países importadores e
exportadores de salchichas de carne de vacún (en
milleiros de toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Táboa 1.1-8 Principais países importadores e
exportadores de carne de vacún sen óso (en millóns de
toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos publicados pola FAOSTAT.)

Táboa 1.1-9 Principais países importadores e
exportadores doutros preparados de carne vacúa (en
milleiros de toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

UE-28 199,99 47,07% UE-28 218,60 42,20%

Estados
Unidos 58,74 13,82% Brasil 100,18 19,34%

Canadá 26,55 6,25% Arxentina 34,56 6,67%

Hong
Kong
(China)

10,81 2,54% Estados
Unidos 34,09 6,58%

Xapón 9,17 2,16%
Hong
Kong
(China)

19,91 3,84%

Mundo 424,90 100,00% Mundo 518,00 100,00%
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1.1.2.2. Gando porcino

A produción porcina intensificouse nas
últimas décadas, cunha maior cantidade de
porcos concentrados nun menor número de
granxas, ao tempo que se incrementou tamén
o rendemento dos animais. Estes sistemas de
produción alcanzaron un alto nivel de
uniformidade, xa que están baseados no
mesmo material xenético, cun número
reducido de razas e, en consecuencia,
proporcionan o mesmo tipo de alimentación e
infraestruturas aos animais.

A principal rexión produtora de carne
de porco é Asia, con 54,86 millóns de
toneladas en 2019, seguida de Europa,
con 29,70 millóns.

A principal rexión produtora de carne de
porco é Asia, con 54,86 millóns de toneladas
en 2019, seguida de Europa, con 29,70 millóns,
o que supón pouco máis da metade do
producido por Asia, o cal reflicte as grandes
diferenzas e o gran poder produtivo de Asia
(Táboa 1.1-10). O continente asiático
experimentou un descenso do 19,79% nas súas
producións desde 2014, mentres que Europa

aumentou a súa produción nun 8,25% entre os
mesmos anos. O descenso máis acusado na
produción de carne de porco en Asia sitúase
en concreto no 2019, debido á aparición dun
gromo de peste Porcina africana (PPA) neste
continente. O gromo iniciouse nunha granxa
de porcino na China, posiblemente pola
importación de leitóns desde áreas infectadas
(probablemente europeas) e pola
alimentación dos animais con restos
alimenticios contaminados. Malia os
crecementos de produción na maioría das
rexións, o decrecemento da produción asiática
supón o descenso da produción do conxunto
mundial, debido a que en 2019 Asia
concentrou o 50% da produción mundial.

Nos últimos anos Europa aumentou a
produción de porcino nun 8,25%.

A seguinte rexión por orde de produción é
América do Norte, con 16,89 millóns de
toneladas en 2019. O resto das rexións teñen
unhas producións que, en comparación coas
anteriores, resultan residuais.

Táboa 1.1-10 Produción mundial de carne de porcino (en millóns de toneladas) por rexións desde 2014 a 2019. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % Variación
2019/2014

África 1,35 1,39 1,42 1,50 1,60 1,65 22,32%

América do
Norte 14,13 15,03 15,33 15,74 16,14 16,89 19,50%

América do
Sur 5,25 5,53 5,79 5,91 6,20 6,44 22,65%

Asia 68,40 68,47 66,62 66,96 66,78 54,86 -19,79%

Europa 27,44 28,42 29,10 29,13 29,67 29,70 8,25%

Oceanía 0,51 0,52 0,52 0,55 0,57 0,56 11,01%

MUNDO 117,08 119,36 118,79 119,79 120,96 110,11 -5,95%
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Se comparamos a produción mundial de carne
de porcino co número de animais sacrificados
(Táboa 1.1-11), Asia tamén é a rexión con maior
número de sacrificios, con 724,24 millóns en
2019, aínda que sofre tamén un descenso do
20,19% entre os anos 2014 e 2019 e do 17,77%
entre 2018 e 2019. A raíz da peste porcina,
foron sacrificados 5,87 millóns de porcos
(FAO), que non se dedicaron ao consumo co
obxectivo de tratar de controlar a
enfermidade. Cabe destacar que estes non
serían só os porcos destinados á matanza de
xeito habitual, senón que se sacrifican animais
de todas as idades, o que fai descender o
censo de nais reprodutoras.

A seguinte rexión en número de sacrificios é
Europa, con 325,49 millóns de animais en
2019. A nivel mundial obsérvase unha baixada
no número de animais sacrificados no 2019,
moi influenciado polas cifras de Asia, que no
2018 sacrificou o 58,90% dos porcos do
mundo.

Se falamos de rendementos, estes dan unha
idea do tipo de produción existente ou
predominante en cada rexión (Táboa 1.1-12).
Como exemplo pode mencionarse o caso de

África, que ten xunto con Oceanía os valores
de produción máis baixos e os peores
rendementos. Este continente aumenta máis
os sacrificios (+33,97%) (Táboa 1.1-11) que as
producións (+22,32%) (Táboa 1.1-10), polo que
os rendementos seguen sendo baixos. Pódese,
pois, concluír que o sacrificio do animal se
produce a idades máis temperás ou con
menor peso vivo que no resto das rexións.

A nivel mundial o rendemento medio medrou
case un 1% entre 2014 e 2019, chegando a
producirse neste último ano contemplado
(2019) 74,43 kg/ano, malia existiren grandes
diferenzas entre as rexións.

A rexión con maior rendemento é Europa, cun
aumento do 3,64% entre 2014 e 2019,
pasando a situarse en 91,90 kg/ano en 2019.
Asia, que era a rexión que tiña maior
produción e máis número de sacrificios, non
se atopa entre os mellores rendementos, pois
non supera os 76 kg/ano. América do Norte,
que é a segunda rexión con maiores
rendementos, sufriu un aumento dun 1,74%
entre 2014 e 2019, pasando a 80,10 kg/ano en
2019.

Táboa 1.1-11 Número de animais (sacrificios) en porcino
(en millóns de cabezas) por rexións desde 2014 a 2019.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados
pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019
%

Variación
2019/2014

África 26,99 28,30 28,79 29,88 34,38 36,15 33,97%

América
do
Norte

152,08 161,57 165,42 169,94 173,98 180,47 18,67%

América
do Sur 61,64 64,07 67,41 68,32 70,86 73,71 19,57%

Asia 907,49 904,77 884,82 886,25 880,75 724,24 -20,19%

Europa 311,86 318,15 325,51 323,97 327,50 325,49 4,37%

Oceanía 7,80 7,94 8,08 8,30 8,57 8,48 8,61%

MUNDO 1.467,87 1.484,80 1.480,03 1.486,66 1.496,04 1.348,54 -8,13%

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019
%

Variación
2019/2014

África 50,10 49,10 49,40 50,10 46,60 45,80 -8,58%

América
do
Norte

78,73 79,17 78,93 78,40 77,97 80,10 1,74%

América
do Sur 85,20 86,30 85,90 86,50 87,50 87,40 2,58%

Asia 75,40 75,70 75,30 75,60 75,80 75,80 0,53%

Europa 88,00 89,30 89,40 89,90 90,60 91,20 3,64%

Oceanía 64,90 64,90 64,60 65,70 66,20 66,30 2,16%

MUNDO 73,72 74,08 73,92 74,37 74,11 74,43 0,96%

Táboa 1.1-12 Rendemento medio da carne de porcino (kg/
ano) por rexións desde 2014 a 2019. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)
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Unha vez rematada a análise da produción de
carne de porcino por rexións, analízase como
dentro destas se engloba a produción por
países. Igual que coa carne vacúa, tómase a
UE-28 como un único conxunto (Táboa 1.1-13)

O país líder en produción de carne de porco é
a China, con 42,55 millóns de toneladas, o que
representa o 38,65% do total mundial. Dentro
da rexión asiática, tamén se atopan Rusia e
Vietnam (en 5.ª e 6.ª posición), cunhas
producións de carne en 2019 de 3,94 e 3,33
millóns de toneladas respectivamente. Os
tres países xuntos representan o 45% da
produción de carne de porcino mundial. Fóra
desta rexión, e en segunda e terceira posición,
atópanse a UE-28 e EUA, cunhas producións
en 2019 de 23,95 e 12,54 millóns de toneladas
respectivamente. Estes cinco países suman en
total case o 80% da produción de carne de
porco no mundo.

Os dez países con maior produción de carne
concentran só un 39% da poboación mundial.
En 2019, o comercio mundial de carne de
porcino en xeral estivo impulsado pola UE. As
súas compras superaron os 3,58 millóns de
toneladas e as súas vendas os 5,28 millóns
(Táboa 1.1-14), o que deixa un balance positivo
de máis de 1 millón de toneladas. O seguinte
país en compras foi a China, co 23,39% do
total. Como se acaba de comentar, a UE-28
lidera as exportacións, cun 81,12%; en
segunda posición, pero a moita distancia,
están os EUA, cun 11,09% das exportacións
totais, e o restante residual atópase repartido
entre Canadá, Chile e Rusia.

Do mesmo xeito que acontecía no vacún, hai
máis produtos transformados que canais de
carne sen transformar; salchichas (Táboa 1.1-
15), carne preparada (Táboa 1.1-16), e outros
preparados (Táboa 1.1-17).

2. Datos proxectados pola FAOSTAT de poboación para o ano 2019

País
Produción de
carne en 2019

% sobre prod.
mundial

Poboación
2019²

% sobre pob.
mundial

China
(continental) 42,55 38,65% 1.433,78 18,59%

UE-28 23,95 21,76% 512,52 6,64%

Estados
Unidos 12,54 11,39% 329,06 4,27%

Brasil 4,13 3,75% 211,05 2,74%

Rusia 3,94 3,58% 145,87 1,89%

Vietnam 3,33 3,02% 96,46 1,25%

Canadá 2,18 1,98% 37,41 0,49%

Filipinas 1,84 1,67% 108,12 1,40%

México 1,60 1,45% 127,58 1,65%

Corea do Sur 1,36 1,24% 51,23 0,66%

Mundo 110,11 100,00% 7.713,47 100,00%

Táboa 1.1-13 Países con maior produción de carne de
porcino (en millóns de toneladas) no 2019 e a súa
poboación (en millóns de habitantes). (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola

Táboa 1.1-14 Principais países importadores e
exportadores de carne de porcino (en millóns de
toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos publicados pola FAOSTAT.)

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

UE-28 3,58 55,21% UE-28 5,28 81,12%

China
(continental) 1,52 23,39% Estados

Unidos 0,72 11,09%

México 0,70 10,85% Canadá 0,18 2,74%

Hong Kong
(China) 0,19 2,90% Chile 0,15 2,32%

Chile 0,10 1,54% Rusia 0,04 0,63%

Mundo 7,59 100,00% Mundo 7,39 100,00%
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O mercado das salchichas de carne de porcino
está liderado pola UE-28, cun 58,98% das
importacións e un 61,80% das exportacións
(Táboa 1.1-15). O resto das importacións están
repartidas entre Angola (4,00%), México
(3,53%), Xapón (3,03%) e Casaquistán (2,76%).
En segundo lugar, detrás da UE-28, os EUA
exportan un 13,06%, Brasil un 8,74% e China e
Rusia un 2,83 e un 2,81% respectivamente.

En canto ao comercio da carne de porcino
preparada (Táboa 1.1-16), este está máis
repartido. A UE-28 lidera as importacións
(24,57%), seguida de Xapón (co 12,61%), Corea
do Sur e China (que superan o 6%) e, por
último, os EUA (por debaixo do 4%). As vendas
tamén están lideras pola UE-28 (49,00%),
seguida de EUA, Canadá e Brasil (cun 22,20, un
13,54 e un 10,78% respectivamente). En último
lugar, México exporta o 2,95% da carne
porcina preparada.

A UE-28 tamén lidera o comercio doutros
preparados de carne de porcino, con
importacións do 49,90% e exportacións do
64,47% do total. En segunda posición atópase
Xapón, cun 19,99% das importacións, seguido
de Hong Kong, cun 10%, EUA, cun 3,96% e,
finalmente, Canadá, cun 2,86%.

En segundo lugar, detrás da UE-28, os EUA
exportan o 14,01%, Arxentina o 9,69%, Canadá
o 3,50% e, en último lugar, Hong Kong o 1,44%
do total.

En porcino, a parte dos datos da carne
comercializada (animais sacrificados), tamén
se dispón de datos de animais vivos (Táboa
1.1-18). Isto non foi posible para vacún, xa que
as fontes consultadas (FAO) non dispoñen de
datos diferenciados entre razas para leite e
razas para carne.

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

UE-28 711,79 58,98% UE-28 754,38 61,80%

Angola 48,25 4,00% Estados
Unidos 159,47 13,06%

México 42,59 3,53% Brasil 106,73 8,74%

Xapón 36,57 3,03% China
(continental) 34,56 2,83%

Casaquis-
tán 33,32 2,76% Rusia 34,26 2,81%

Mundo 1.206,78 100,00% Mundo 1.220,64 100,00%

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

UE-28 1,86 24,57% UE-28 2,85 49,00%

Xapón 0,96 12,61% Estados
Unidos 1,29 22,20%

Corea do
Sur 0,52 6,91% Canadá 0,79 13,54%

China
(continental) 0,48 6,29% Brasil 0,63 10,78%

Estados
Unidos 0,29 3,85% México 0,17 2,95%

Mundo 7,59 100,00% Mundo 5,82 100,00%

Táboa 1.1-15 Principais países importadores e
exportadores de salchichas de carne de porcino (en
milleiros de toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Táboa 1.1-16 Principais países importadores e
exportadores de carne de porcino preparada (en millóns
de toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración propia a
partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Táboa 1.1-17 Principais países importadores e
exportadores doutros preparados de carne de porcino
(en milleiros de toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

UE-28 464,66 49,90% UE-28 520,60 64,47%

Xapón 186,18 19,99% Estados
Unidos 113,12 14,01%

Hong Kong
(China) 92,96 9,98% Arxentina 78,24 9,69%

Estados
Unidos 36,89 3,96% Canadá 28,26 3,50%

Canadá 26,64 2,86% Hong Kong
(China) 11,62 1,44%

Mundo 7,59 100,00% Mundo 5,82 100,00%
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Ao igual que acontecía cos produtos cárnicos,
a UE-28 tamén é a principal importadora
(82,31%) e exportadora (81,50%) de porcos
vivos, debido a que se produce un gran
movemento de animais entre os países
membros. Os EUA son os segundos
compradores de animais vivos (13,11%) e China
o segundo exportador, cun 11,54% do total.

1.1.2.3. Gando ovino e caprino

Este apartado trata os sectores ovino e
caprino xuntos, xa que son producións máis
reducidas comparadas coas especies
anteriores, con moitas explotacións asociadas
a pastoreo tradicional e de subsistencia.

Asia é a rexión con maiores producións
de ovino, as cales aumentaron un
11,82% entre 2014 e 2019.

A evolución da produción mundial de carne de
ovino reflicte un crecemento desde o ano
2014, chegando a ter unha produción de 9,92
millóns de toneladas no ano 2019 (Táboa 1.1-

19). Asia é a rexión con maiores producións, as
cales aumentaron un 11,82% ao longo do
horizonte temporal estudado. As cifras das
outras rexións apoian o comentado
anteriormente: a produción de carne ovina é
unha produción minoritaria.

Ao igual que coa carne ovina, Asia é a primeira
produtora de carne de cabra. Esta produción
medrou neste continente nun 15,72% desde
2014, e pasou a ter en 2019 unha produción de
4,53 millóns de toneladas (Táboa 1.1-20).

Asia é a rexión con maiores producións
de caprino, as cales aumentaron un
15,72% entre 2014 e 2019.

A pesar de que a produción no resto das
rexións aumenta moi pouco ou diminúe
nalgunhas delas, a nivel mundial prodúcese
un crecemento dun 13,47%, pasando a ter
unha produción de 6,25 millóns de toneladas
en 2019, debido en gran medida ás achegas de
África (1,47 millóns de toneladas en 2019) e,
especialmente, de Asia (4,53 millóns de
toneladas en 2019).

Táboa 1.1-18 Principais países importadores e
exportadores de porcos vivos (en millóns de cabezas) no
2019. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola FAOSTAT.)

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

UE-28 32,02 82,31% UE-28 36,12 81,50%

Estados
Unidos 5,10 13,11% Canadá 5,11 11,54%

Hong Kong
(China) 0,86 2,20% China

(continental) 1,80 4,06%

Singapur 0,32 0,82% Tailandia 0,76 1,71%

Albania 0,11 0,28% Indonesia 0,34 0,77%

Mundo 38,91 100,00% Mundo 44,32 100,00%

Táboa 1.1-19 Produción mundial de carne de ovino (en
millóns de toneladas) por rexións desde 2014 a 2019.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados
pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019
%

Variación
2019/2014

África 1,85 1,90 1,95 1,97 1,99 2,06 11,23%

América
do
Norte

0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 1,48%

América
do Sur 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,26 5,74%

Asia 4,58 4,79 4,90 5,03 5,09 5,12 11,82%

Europa 1,12 1,14 1,15 1,15 1,12 1,13 0,62%

Oceanía 1,21 1,21 1,19 1,12 1,21 1,18 -2,23%

MUNDO 9,18 9,44 9,58 9,67 9,82 9,92 8,13%
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Cando se estuda o número de animais por
rexión, Asia é líder con 315,90 millóns de
cabezas de ovino para o ano 2019 (Táboa 1.1-
21). A nivel global o número de animais
sacrificados medra nun 8,32% desde 2014,
pasando a realizarse 602,32 millóns de
sacrificios en 2019 (Táboa 1.1-21). Asia, África
e América do Norte incrementaron o número
de sacrificios nun 14,45, un 9,95 e un 1,55%
respectivamente, o que compensa a perda de
animais que ten lugar no resto de rexións.

Os sacrificios de gando cabrún tamén
alcanzan maiores cifras en Asia, onde
aumentaron desde 2014 nun 6,64% (Táboa
1.1-22). En segundo lugar, a rexión con máis
sacrificios é África (141,24 millóns en 2019). En
Europa redúcense un 9,04%, pero xa tiña
valores bastante residuais. En Oceanía tamén
ten lugar un descenso do 27,24%.

Polo tanto, a nivel global tamén aumenta o
número de sacrificios de gando caprino,
grazas aos aumentos das tres rexións arriba
citadas. En 2014 foron sacrificados 463,13
millóns de cabras, fronte aos 502,81 millóns
de cabezas en 2019.

ATáboa 1.1-23 mostra os rendementos medios
da carne de ovino para cada rexión. A nivel
mundial, o rendemento medio da carne de
ovino aumentou nun 3,33% do ano 2014 ao
ano 2019. Analizando máis a fondo as rexións,
destaca Oceanía, con 21,80 kg/ano, seguida de
América do Norte, con 21,33 kg/ano, e América
do Sur, con 17,20 kg/ano. América do Sur
experimentou o maior incremento de
rendemento durante o período 2014-2019
(13,91%). En canto a Europa, ten uns valores
próximos aos de Asia e América do Sur, cun
aumento do rendemento desde 2014 a 2019
do 3,80%.

Táboa 1.1-20 Produción mundial de carne de caprino (en
millóns de toneladas) por rexións desde 2014 a 2019.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados
pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019
%

Variación
2019/2014

África 1,32 1,36 1,37 1,38 1,42 1,47 10,81%

América
do Norte 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 2,27%

América
do Sur 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 6,46%

Asia 3,91 4,02 4,14 4,37 4,44 4,53 15,72%

Europa 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -9,26%

Oceanía 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 -34,45%

MUNDO 5,51 5,65 5,78 6,02 6,12 6,25 13,47%

Táboa 1.1-21 Número de animais (sacrificios) en ovino (en
millóns de cabezas) por rexións desde 2014 a 2019.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Variación
2019/2014

África 128,47 128,63 131,48 133,53 137,10 141,24 9,95%

América
do Norte 7,08 6,91 7,01 6,96 7,07 7,19 1,55%

América
do Sur 16,16 15,22 15,40 14,82 14,83 15,01 -7,10%

Asia 276,02 284,63 290,56 311,22 312,74 315,90 14,45%

Europa 70,98 69,89 71,31 69,93 69,14 68,92 -2,90%

Oceanía 57,33 57,24 56,04 51,84 55,80 54,05 -5,72%

MUNDO 556,04 562,52 571,79 588,30 596,68 602,32 8,32%

Táboa 1.1-22 Número de animais (sacrificios) en caprino
(en millóns de cabezas) por rexións desde 2014 a 2019.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados
pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019
%

Variación
2019/2014

África 119,29 121,88 126,07 128,08 133,92 138,88 16,42%

América
do Norte 3,81 3,80 3,78 3,78 3,69 3,76 -1,46%

América
do Sur 6,12 6,05 5,78 6,02 6,13 6,30 3,05%

Asia 322,33 330,80 339,48 329,22 334,56 343,75 6,64%

Europa 9,30 8,81 8,93 8,48 8,48 8,46 -9,04%

Oceanía 2,28 2,27 2,31 2,24 2,10 1,66 -27,24%

MUNDO 463,13 473,62 486,35 477,81 488,89 502,81 8,57%
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A rexión que maior rendemento cárnico obtén
das cabras é América do Norte, con 15,83
kg/ano en 2019 (Táboa 1.1-24), a pesar de non
ser a rexión con maiores producións nin a que
máis sacrificios realiza. A rexión europea é
unhas das rexións con rendementos máis
baixos (11,4 kg/ano), ademais de presentar
pouca variación durante o período estudado.
Ao igual que acontece coa produción e co
número de sacrificios, Oceanía presenta unha
tendencia á baixa, cunha perda de crecemento
do 9,93%, ao igual que África, que perde o
4,50%.

Os principais países produtores de carne de
gando ovino aparecen reflectidos na Táboa
1.1-25, xunto co seu número de habitantes.
Estes países representan un 62,35% da
produción mundial de carne e arredor dun
50% da poboación mundial. Nesta listaxe
destaca a China, cun 24,87% da produción
mundial. A segunda posición é para a UE-28,
que contribúe un 8,37% á produción mundial
de carne de ovino, seguida de Australia e Nova
Zelandia, co 7,38% e o 4,53%
respectivamente.

Os principais países produtores de carne
caprina (Táboa 1.1-26) representan o 85,42%
da produción e o 47,00% da poboación
mundial. A produción de carne caprina está
liderada pola China, cun 37,70% do total
mundial. En segundo lugar atópase Etiopía, co
15,38%, seguida da India e de Paquistán, co
8,85 e o 7,85% respectivamente.

O país líder en importacións de carne de ovino
é a China, cun 32,31% das compras mundiais.
A pesar de que este é o país con maior
produción, é Australia quen lidera as

Táboa 1.1-23 Rendemento medio da carne de ovino (kg/
ano) por rexións desde 2014 a 2019. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Variación
2019/2014

África 14,40 14,80 14,80 14,70 14,50 14,60 1,39%

América
do Norte 21,07 21,67 21,33 21,43 21,57 21,33 1,27%

América
do Sur 15,10 15,40 15,20 15,90 16,50 17,20 13,91%

Asia 16,60 16,80 16,90 16,20 16,30 16,20 -2,41%

Europa 15,80 16,30 16,10 16,50 16,20 16,40 3,80%

Oceanía 21,10 21,10 21,30 21,60 21,60 21,80 3,32%

MUNDO 17,34 17,68 17,61 17,72 17,78 17,92 3,33%

Táboa 1.1-24 Rendemento medio da carne de caprino
(kg/ano) por rexións desde 2014 a 2019. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola
FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Variación
2019/2014

África 11,10 11,20 10,90 10,80 10,60 10,60 -4,50%

América
do Norte 15,37 15,07 15,63 15,70 15,80 15,83 3,04%

América
do Sur 11,40 11,60 11,80 12,00 11,90 11,80 3,51%

Asia 12,10 12,20 12,20 13,30 13,30 13,20 9,09%

Europa 11,40 11,60 11,60 11,90 11,70 11,40 0,00%

Oceanía 15,10 14,90 15,10 15,50 14,20 13,60 -9,93%

MUNDO 12,74 12,76 12,87 13,20 12,92 12,74 -0,04%

Táboa 1.1-25 Países con maior produción de carne de
ovino (en millóns de toneladas) no 2019 e a súa
poboación (en millóns de habitantes). (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola

País
Produción de
carne en 2019

% sobre prod.
mundial

Poboación
2019³

% sobre pob.
mundial

China
(continental) 2,47 24,87% 1.433,78 18,59%

UE-28 0,83 8,37% 512,58 6,64%

Australia 0,73 7,38% 25,20 0,33%

Nova Zelandia 0,45 4,53% 4,78 0,06%

Turquía 0,39 3,92% 83,43 1,08%

Alxeria 0,33 3,35% 43,05 0,56%

India 0,28 2,78% 1.366,42 17,71%

Sudán 0,27 2,67% 42,81 0,56%

Paquistán 0,24 2,43% 216,57 2,81%

Irán 0,20 2,05% 82,91 1,07%

Mundo 9,92 100,00% 7.713,47 100,00%

3. Datos proxectados pola FAOSTAT de poboación para o ano 2019
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exportacións, cun 39,62% do total (Táboa 1.1-
27). Chama a atención a presenza da UE-28 no
mercado, xa que a pesar de non atoparse
entre os principais países produtores, é a
terceira potencia exportadora e a segunda
importadora.

No caso da carne de caprino, os Estados
Unidos lideran as importacións, cun 31,22%
(Táboa 1.1-28). En segundo lugar atópanse os
Emiratos Árabes Unidos, cun 29,15%, seguidos
pola UE-28, cun 10,41%, e Arabia Saudita e
Taiwán, que superan o 4% do total.

As exportacións de carne de caprino están
lideradas por Etiopía, cun 34,97% do total
(Táboa 1.1-28). A pouca distancia atópase
Australia, cun 28,53%, seguida da UE-28, cun
13,14%, Kenya, cun 12,58% e, finalmente, Nova
Zelandia, cun 2,24% da carne de caprino
exportada a nivel mundial.

1.1.2.4. Gando avícola

Neste grupo englóbanse as carnes
procedentes do polo, pato, pavo e outras aves
como gansos e pombas, aínda que,
evidentemente, non todos teñen a mesma
relevancia. Dependendo da rexión, as distintas
especies gañan maior ou menor interese, pero
a máis habitual, como despois se verá na

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

China
(continental) 0,39 32,31% Australia 0,49 39,62%

UE-28 0,32 26,71% Nova
Zelandia 0,39 31,22%

Estados
Unidos 0,11 9,00% Ue-28 0,27 21,77%

Emiratos
Árabes
Unidos

0,04 3,54% India 0,02 1,25%

Malaisia 0,03 2,57% Uruguai 0,01 1,04%

Mundo 1,21 100,00% Mundo 1,25 100,00%

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

Estados
Unidos 17,88 31,22% Etiopía 25,56 34,97%

Emiratos
Árabes
Unidos

16,70 29,15 % Australia 20,85 28,53%

UE-28 5,96 10,41 % UE-28 9,61 13,14%

Arabia
Saudita 2,70 4,71 % Kenya 9,20 12,58%

Taiwán
(China) 2,39 4,17 % Nova

Zelandia 1,63 2,24%

Mundo 57,28 100,00 % Mundo 73,10 100,00%

Táboa 1.1-26 Países con maior produción de carne de
caprino (en millóns de toneladas) no 2019 e a súa
poboación (en millóns de habitantes). (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola

País
Produción de
carne en 2019

% sobre prod.
mundial

Poboación
2019⁴

% sobre pob.
mundial

China
(continental) 2,36 37,70% 1.433,78 18,59%

Etiopía 0,96 15,38% 112,08 1,45%

India 0,55 8,85 % 1.366,42 17,71%

Paquistán 0,49 7,85% 216,57 2,81%

Nixeria 0,27 4,26% 200,96 2,61%

Bangladesh 0,23 3,62% 163,05 2,11%

Myanmar 0,13 2,06% 54,05 0,70%

Chad 0,13 2,01% 15,95 0,21%

Sudán 0,12 1,92% 42,81 0,56%

Malí 0,11 1,77% 19,66 0,25%

Mundo 6,25 100,00% 7.713,47 100,00%

Táboa 1.1-27 Principais países importadores e
exportadores de carne de ovino (en millóns de
toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos publicados pola FAOSTAT.)

Táboa 1.1-28 Principais países importadores e
exportadores de carne de caprino (en millóns de
toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos publicados pola FAOSTAT.)

4. Datos proxectados pola FAOSTAT de poboación para o ano 2019
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análise a nivel europeo, é o polo. Por este
motivo, esta epígrafe céntrase en analizar a
produción de polo, sen deixar de citar datos
significativos das outras especies.

A rexión que lidera a produción de polo
é de Asia, cun 42,81% do total e cun
crecemento do 23,60% durante o
período estudado (2014-2019).

A produción de carne de polo alcanzou os
118,02 millóns de toneladas no ano 2019,
ademais de superar o millón de toneladas en
tódalas rexións (Táboa 1.1-29). Esta carne é a
terceira en volume de produción mundial e
aumenta en tódalas rexións.

A rexión que lidera a produción de polo é Asia,
cun 42,81% do total e cun crecemento do
23,60% durante o período estudado (2014-
2019). O continente americano representa
máis do 41% da produción (47,99 millóns de
toneladas), con 26,72 millóns de toneladas en
América do Norte e 21,27 millóns no Sur. En
terceiro lugar atópase Europa, que produce
19,48 millóns e mostra o segundo maior

crecemento de tódalas rexións (17,47%). A
maior distancia atópase África, con 6,21
millóns de toneladas producidas e, por último,
Oceanía, con 1,52 millóns do total para 2019.

Se se fala doutras producións avícolas, a
rexión con maior produción de carne de pato
é Asia, con 4,12 millóns de toneladas en 2019
e un aumento na produción desde o 2014 do
14,8%. Cómpre ter en conta que a produción
mundial é de 4,86 millóns de toneladas (FAO,
2019). A seguinte rexión en produción de
carne de pato é Europa, con 0,5 millóns de
toneladas no ano 2019 (FAO, 2019), o que
reflicte que case a totalidade da produción
está focalizada en Asia.

A rexión con maior produción de carne
de pato é Asia, con 4,12 millóns de
toneladas en 2019.

A produción mundial de carne de pavo
alcanzou no ano 2019 os 5,99 millóns de
toneladas, con Estados Unidos e Europa como
principais produtores, con 2,82 e 2,03 millóns
de toneladas respectivamente (FAO, 2019).

A Táboa 1.4-30 mostra a evolución do número
de polos sacrificados por rexións, para o
período 2014-2019. Asia, como maior
produtor de carne de polo, sacrificou
32.740,79 millóns de cabezas no ano 2019 e,
ademais, experimentou un crecemento do
25,55 % respecto ao ano 2014. A nivel
mundial, produciuse un aumento do 16,64%
no número de animais sacrificados, pasando
de 61.828,41 a 72.118,78 millóns de cabezas
entre 2014 e 2019.

Dentro dos sacrificios doutras aves
minoritarias destaca o pato, con 3.311,90
millóns de cabezas no ano 2019, dos que a

Táboa 1.1-29 Produción mundial de carne de polo (en
millóns de toneladas) por rexións desde 2014 a 2019.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados
pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019
%

Variación

2019/2014

África 5,29 5,46 5,41 5,89 6,17 6,21 17,34%

América
do Norte 23,22 24,06 24,61 25,27 25,92 26,72 15,09%

América
do Sur 19,41 20,40 20,33 20,82 20,87 21,27 9,59%

Asia 34,64 35,27 37,12 39,05 41,53 42,81 23,60%

Europa 16,58 17,24 17,84 18,33 19,05 19,48 17,47%

Oceanía 1,32 1,34 1,43 1,50 1,47 1,52 15,14%

MUNDO 100,46 103,78 106,74 110,86 115,01 118,02 17,47%
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rexión asiática contribúe o 91%, seguida de
Europa cun 6% e co 3% restante repartido
entre o resto de rexións (FAO, 2019).

Os sacrificios mundiais de pavo son aínda
menores que os de pato, con 635,75 millóns de
cabezas para o ano 2019, case a totalidade dos
cales están repartidos entre América do
Norte (39%), Europa (32,2%) e América do Sur
(18%).

A Táboa 1.1-31 presenta os rendementos
medios da carne de polo por rexións, desde o
2014 ata o 2019. A nivel mundial o
rendemento medio é de 1,74 kg/ano en 2019,
cun aumento do 3,30% desde 2014. América
do Sur e do Norte obteñen os maiores
rendementos, con 2,28 e 1,94 kg/ano
respectivamente. Ademais, América do Norte
presenta o maior crecemento de tódalas
rexións en canto a rendemento, un 9,23%
entre o 2014 e o 2019.

A nivel mundial, os rendementos medios
anuais para a carne de pato foron de 2 kg/ano
(cun descenso do 2,2% desde 2014) e para a
carne de pavo de 6,64 kg/ano (cun aumento

dun 8,40% desde 2014). A rexión con maiores
rendementos en carne de pato é Europa, con
2,69 kg/ano para o ano 2019, e tamén para a
carne de pavo, con preto de 10 kg/ano, cunha
medra dun 13,80% desde 2014.

Entre os principais países produtores de carne
de polo para o ano 2019 (Táboa 1.1-32)
destacan os Estados Unidos, que absorben un
17,08% do total, seguidos da China, cun
12,28%, e de Brasil e da UE-28, cun 11,45% e un
10,69% respectivamente.

5. Datos proxectados pola FAOSTAT de poboación para o ano 2019

Táboa 1.1-31 Rendemento medio da carne de polo (kg/
ano) por rexións desde 2014 a 2019. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019
%

Variación
2019/2014

África 1,31 1,31 1,22 1,32 1,36 1,33 1,91 %

América
do Norte 1,78 1,79 1,82 1,83 1,87 1,94 9,23 %

América
do Sur 2,22 2,24 2,23 2,30 2,30 2,28 2,35 %

Asia 1,33 1,30 1,32 1,29 1,30 1,31 -1,56 %

Europa 1,60 1,60 1,63 1,65 1,66 1,69 5,67 %

Oceanía 1,88 1,86 1,89 1,88 1,88 1,90 1,19 %

MUNDO 1,69 1,68 1,68 1,71 1,73 1,74 3,30 %

Táboa 1.1-30 Número de polos sacrificados (en millóns
de cabezas) por rexións desde 2014 a 2019. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola
FAOSTAT.)

Rexión 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Variación
2019/2014

África 4.047,08 4.174,21 4.416,71 4.471,29 4.541,11 4.659,42 15,13%

América
do Norte 11.887,03 12.119,72 12.296,97 12.550,95 12.750,72 13.026,64 9,59%

América
do Sur 8.725,81 9.104,46 9.122,77 9.069,63 9.070,59 9.342,99 7,07%

Asia 26.077,59 27.154,77 28.160,53 30.267,19 31.956,45 32.740,79 25,55%

Europa 10.385,70 10.782,02 10.916,75 11.132,95 11.492,42 11.546,53 11,18%

Oceanía 705,20 720,68 757,04 795,05 781,43 802,40 13,78%

MUNDO 61.828,4 64.055,9 65.670,8 68.287,1 70.592,7 72.118,8 16,64%

Táboa 1.1-32 Países con maior produción de carne de
polo (en millóns de toneladas) no 2019 e a súa poboación
(en millóns de habitantes). (Fonte: Elaboración propia a
partir de datos publicados pola FAOSTAT)

País
Produción de
carne en 2019

% sobre prod.
mundial

Poboación
2019⁵

% sobre pob.
mundial

Estados
Unidos 20,15 17,08 % 329,06 4,27 %

China
(continental) 14,50 12,28 % 1.433,78 18,59 %

Brasil 13,52 11,45 % 211,05 2,74 %

UE-28 12,62 10,69 % 512,52 6,64 %

Rusia 4,61 3,90 % 145,87 1,89 %

India 4,19 3,55 % 1.366,42 17,71 %

Indonesia 3,50 2,96 % 270,63 3,51 %

México 3,48 2,95 % 127,58 1,65 %

Xapón 2,30 1,95 % 126,86 1,64 %

Irán 2,28 1,93 % 82,91 1,07 %

Mundo 118,02 100,00 % 7.713,47 100,00 %
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Xa despois destes países reaparecen na
listaxe tres pertencentes a Asia, como son
Rusia, a India e Indonesia, que representan un
10,41% da produción mundial, ou un 22,69% se
se suma ao da China. Os Estados Unidos teñen
uns datos bastante altos de produción, malia
que só representan o 4,27% da poboación
mundial. A UE-28 é a cuarta potencia
produtora de polo, cun 10,69% da produción
mundial, pero xa cunha porcentaxe máis alta
de poboación (6,64%). Entre estes 4 países
suman o 51,50% da produción de carne de
polo no mundo.

A China é a maior produtora de carne de pato,
cun 67,90% da produción mundial, e os
Estados Unidos son o maior produtor de carne
de pavo, cun 44% do total. En ambas as
especies, a UE-28 é a segunda potencia
produtora, cun 33,70% da produción de pavo e
un 10% da de pato (FAO, 2019).

O comercio mundial de carne de polo está
impulsado polas importacións da UE-28, que
compran un 22,81% da produción total do ano
2019 (Táboa 1.1-33). Ao contrario das
importacións, as vendas están máis
repartidas: a UE-28, Brasil e os Estados
Unidos son os principais países exportadores
de carne de polo, cun 30,40%, un 27,14% e un
22,96% respectivamente.

A parte do mercado de carne de polo en xeral
existe o mercado da carne de polo en
conserva (Táboa 1.1-34), onde a UE-28 é a
principal importadora (53,91% do total) e
exportadora (42% do total). No tocante ás
importacións, a seguinte potencia é Xapón,
con 0,52 millóns de toneladas, o que
representa un 23,53% das compras mundiais.
A seguinte potencia exportadora de carne de
polo en conserva é Tailandia, con 0,60 millóns
de toneladas, un 25,69% das vendas mundiais.

Para as carnes de pato e pavo, a UE-28 tamén
lidera o mercado, con máis do 50% das
exportacións e importacións a nivel mundial
(FAO, 2019). A China é a segunda potencia

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

UE-28 2,94 22,81% UE-28 4,43 30,40%

México 0,86 6,69% Brasil 3,95 27,14%

China
(continental) 0,78 6,06% Estados

Unidos 3,34 22,96%

Emiratos
Árabes
Unidos

0,67 5,20% Turquía 0,48 3,30%

Hong Kong
(China) 0,65 5,01% Tailandia 0,32 2,19%

Mundo 12,87 100,00% Mundo 14,56 100,00%

Importacións Exportacións

País 2019 % sobre
mundiais País 2019 % sobre

mundiais

UE-28 1,20 53,91% UE-28 0,98 42,03%

Xapón 0,52 23,53% Tailandia 0,60 25,69%

China
(continental) 0,08 3,45% China

(continental) 0,25 10,73%

Estados
Unidos 0,05 2,23% Estados

Unidos 0,21 9,18%

Corea do
Sur 0,04 1,89% Brasil 0,14 6,16%

Mundo 2,22 100,00% Mundo 2,32 100,00%

Táboa 1.1-33 Principais países importadores e
exportadores de carne de polo (en millóns de toneladas)
no 2019. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola FAOSTAT.)

Táboa 1.1-34 Principais países importadores e
exportadores de carne de polo en conserva (en millóns
de toneladas) no 2019. (Fonte: Elaboración propia a
partir de datos publicados pola FAOSTAT.)
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exportadora de carne de pato, cun 20%, e os
Estados Unidos, cun 26,20%, o segundo país
en exportación de carne de pavo.

1.1.2.5. Outras carnes

Ao igual que para as especies avícolas, hai
moitas outras das que se extrae carne a nivel
mundial, pero non todas son tan relevantes
como as xa estudadas, xa que algunhas
concentran a súa produción só nuns
territorios e son producións bastante
residuais. Dentro deste tipo de producións
están os coellos e os équidos que, como se
observa na Táboa 1.1-1, non alcanzan o millón
de toneladas por rexión e só o fan, no mellor
dos casos, no cómputo mundial.

Os sacrificios de coellos alcanzan valores
altos, pero nos últimos anos sufriron unha
perda de crecemento de ata o 30% nalgunha
rexión (FAO, 2019). Asia realiza o maior
número de sacrificios, seguido de Europa, e
xuntas representan o 88% dos sacrificios de
gando cunícola a nivel mundial (FAO, 2019).
Asia é tamén a rexión onde máis cabalos se
sacrifican, ao ser a única rexión que supera o
millón de cabezas (3,1 millóns) dentro dun
conxunto mundial de 4,94 millóns para o ano
2019.

A produción de carne de coello está
liderada por China, con 0,46 millóns de
toneladas, o que representa o 51,4% da
produción mundial.

Os rendementos da carne de cabalo son altos,
comparables aos da carne de vacún. Chegaron
aos 184 kg/ano de rendemento medio no ano
2019, cun crecemento do 1,4% desde o ano
2014. O rendemento medio da carne de coello
atópase durante todo o período de estudo nos
1,3 kg/ano (FAO, 2019).

A produción de carne de coello está liderada
pola China, con 0,46 millóns de toneladas, o
que representa o 51,4% da produción mundial.
A China tamén lidera a produción de carne
equina con 0,19 millóns de toneladas, que
equivalen ao 24,6% da produción mundial. A
UE-28 lidera os mercados de coello e cabalo
co 75% e o 40% das vendas e compras
mundiais respectivamente (FAO, 2019).

A carne de búfalo conta cunhas producións
mundiais totais en 2019 de 4,29 millóns de
toneladas, debidas á produción de África e
Asia (FAO, 2019). A carne de búfalo presenta
unhas cifras altas de sacrificios, con 27,7
millóns de cabezas en 2019. África e Asia
tamén son as maiores produtoras de carne de
camelo, pero con cifras máis baixas. A carne
que provén da caza ten representación en
todas as rexións do mundo, aínda que só
alcanza en cifras de 2019 un cómputo de 2,05
millóns de toneladas, dependentes na súa
metade do continente africano (FAO, 2019).
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1. 2 . PRODUCIÓN DE CARNE NA UNIÓN EUROPEA

1.2.1. IMPORTANCIA DO SECTOR
CÁRNICO

O valor da produción agraria na Unión
Europea (UE-28) foi de 448.000 millóns de
euros en 2019, descendendo para o ano 2020
(UE-27) ata os 411.800 millóns de euros. Estas
cifras engloban o valor dos cultivos, dos
animais, dos servizos agrícolas e dalgúns bens
e servizos que non eran estritamente
agrícolas, pero que non podían ser medidos
por separado, segundo indica a Oficina
Europea de Estatística (Eurostat). Para obter
unha visión máis clara deste mercado,
achéganse datos de 2019 e de 2020, intervalo
de tempo marcado pola saída do Reino Unido
da Unión Europea e tamén pola pandemia da
covid-19.

O valor da produción agraria na Unión
Europea (UE-28) foi de 448.000 millóns
de euros en 2019, descendendo para o
ano 2020 (UE-27) ata os 411.800 millóns
de euros.

Para o ano 2019, a produción animal supoñía
177.769 millóns de euros dentro do valor de
produción agraria. Dentro disto non só se
atopa a produción cárnica, senón todos os
produtos animais, é dicir, tamén se atopan
englobados os propios animais. En canto ao
sector cárnico como tal, só podería
considerarse o apartado de porcino, con
41.532,88 millóns de euros, xa que os resto
dos animais, aínda que conten con aptitudes
cárnicas, tamén teñen asociadas outro tipo de
producións como o leite, os ovos ou a la.

A Figura 1.2-1 e a Figura 1.2-2 mostran a
importancia das distintas producións agrarias
da UE para os anos 2019 e 2020
respectivamente. Se comparamos ambas as
figuras, podemos observar como no ano 2020,
ano marcado pola saída do Reino Unido da UE e
a pandemia da covid, produciuse unha perda de
peso da produción animal, que pasou dun
41,63% a un 38,57% da produción agraria total.

Se comparamos só a produción de carne para
os anos 2019 e 2020 (Figura 1.2-3), os maiores
produtores de carne en 2019 foron Alemaña e
España, con 7.958,36 e 7.168,33 milleiros de
toneladas respectivamente. En 2020
mantense esta orde, se ben España
experimentou un crecemento nas súas
producións, que a levaron a alcanzar os
7.542,97 milleiros de toneladas, e Alemaña
retrocedeu a 7.862,40.

Os maiores produtores de carne en 2019
foron Alemaña e España, con 7.958,36 e
7.168,33 milleiros de toneladas
respectivamente.

Antes da saída da UE, o Reino Unido era o
quinto produtor de carne da UE-28, con
4.080,92 milleiros de toneladas no ano 2019.
Os países con menores producións de carne
son Luxemburgo e Malta, con 22,87 e 10,03
milleiros de toneladas respectivamente para
2020. No caso de Luxemburgo, esta produción
está baseada sobre todo en porcino, mentres
que en Malta se reparte máis entre porcino e
avícola. Outros países como Estonia, Chipre e
Letonia tamén teñen unhas producións
bastante baixas, sen chegaren a alcanzar as
100.000 toneladas nunha orde de menor a
maior produción en 2020.
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Figura 1.2-1 Peso das distintas producións agrarias no conxunto da agricultura da UE-28 no 2019. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola Eurostat.)

Figura 1.2-2 Peso das distintas producións agrarias no conxunto da agricultura da UE-27 no 2020. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos publicados pola Eurostat.)
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Figura 1.2-3 Comparación da produción de carne (en milleiros de toneladas) entre os países da Unión Europea en 2019
e 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados pola Eurostat.)

No cómputo total, a cantidade de carne
producida na UE-28 en 2019 foi de 48,21
millóns de toneladas, mentres que na UE-27
en 2020 foi de 44,47 millóns. Estes descensos
en produción non só son debidos á saída do
Reino Unido da UE-28, senón que se viron
tamén afectados pola xa mencionada
pandemia.

1.2.2. IMPACTO DO BREXIT NA
PRODUCIÓN DE CARNE NA UE-27

A saída do Reino Unido da Unión Europea
produciuse en xaneiro de 2020, momento no
que se iniciou un período transitorio ata
decembro do mesmo ano. Durante ese
período transitorio non se establecían
aranceis aos produtos entre a UE-27 e o Reino

Unido, pero tampouco se contabilizaba a súa
produción como parte da UE, pois o Reino
Unido xa non pertencía á mesma. Con todo, a
nivel de produción e movemento de produto
(importacións e exportacións), durante o
período de transición non existiron cambios
apreciables entre os Estados membros e o
Reino Unido. Tras este período, os acordos da
UE co Reino Unido implican que non se
aplicarán os tratados internacionais que ten a
UE-27 con outros países, é dicir, mantense o
libre comercio, aínda que os comerciantes da
UE deben comprobar as normas de orixe, xa
que os produtos do Reino Unido poden deixar
de considerarse orixinarios da Unión Europea
cando son exportados en virtude deses
acordos. Neste sentido, si podería afectar á
produción, pero non de forma xeral, ao
manterse a premisa do libre comercio.
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1.2.3. DISTRIBUCIÓN DA
PRODUCIÓN DE CARNE NA UNIÓN
EUROPEA

Na Figura 1.2-4 obsérvase a evolución da
produción de carne total na UE diferenciada
por especies desde 2002 a 2020. Para todas as
especies, a produción alcanzou o seu máximo
no ano 2019 e reduciuse ata cifras máis
habituais en 2020, o cal pode ser debido á
pandemia da covid-19, pero tamén á saída do
Reino Unido da UE, xa que isto supuxo unha
perda de parte da súa produción.

A carne de porcino é claramente a produción
maioritaria na Unión Europea durante todo o
período de 2002 a 2020, alcanzando a súa
produción máxima no ano 2018 (24,08 millóns
de toneladas) e cunha traxectoria que tende
ao incremento da produción, con algunhas
pequenas baixadas, que na maior parte das
ocasións son corrixidas. A produción entre o
ano 2002 e o 2020 incrementouse nun 31,3%.

A carne de aves de curral é a segunda máis
producida en Europa. Entre 2002 e 2020
aumentou en máis de 4.532 mil toneladas,

aínda que no ano 2020 houbo un descenso da
produción, debido a que algúns países
produciron menos despois da saída do Reino
Unido da Unión Europea.

A produción de carne de vacún representa
unha pequena porcentaxe do total da
produción de carne da UE. Ademais, se
observamos a súa evolución desde o ano
2002, non segue unha tendencia clara, senón
que flutúa entre incrementos e descensos ata
experimentar a súa máxima redución no ano
2020, con 6,91 millóns de toneladas menos.

1.2.3.1. Gando vacún

En 2020 case o 80% da produción de carne de
bovino está concentrada en sete países:
Francia, Alemaña, Italia, España, Irlanda,
Polonia e Países Baixos xuntos suman unha
produción (en 2020) de 5.560,65 milleiros de
toneladas (Figura 1.2-5), con Francia liderando
a listaxe con 1.434,59 milleiros de toneladas.
Tendo en conta as cifras de 2019, o Reino
Unido situábase en terceiro lugar na lista, con
914 milleiros de toneladas.

Figura 1.24 Evolución da produción de carne (en millóns
de toneladas) na Unión Europea entre 2002 e 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados
pola Eurostat.)

Figura 1.25 Produción de carne de vacún (en milleiros de
toneladas) nos principais países produtores da UE-27 no
2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola Eurostat.)
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A Figura 1.2-6 presenta o número de animais
sacrificados nos principais países produtores
da UE durante o ano 2020. Francia, en
primeira posición e con 4.486,50 milleiros de
cabezas, supón o 19,06% respecto ao resto da
UE-27; España, en cuarta posición, sacrificou
2.443,67 milleiros de exemplares de gando
vacún.

En canto aos canais en kg/cabeza, o país da
UE-27 con maiores rendementos por vaca de
carne é Luxemburgo, con 370 kg/cabeza,
seguido de Austria, con 339 kg/cabeza (Táboa
1.2-1), bastante por riba da media total da UE-
27. Chama a atención que nesta listaxe (Táboa
1.2-1) só se encontran dous dos principais
produtores de carne de vacún: Irlanda, con
336,57, e Alemaña, con 332,52 kg/cabeza.

Recollendo os rendementos dos sete maiores
produtores de carne de vacún (Táboa 1.2-2),
Francia, Alemaña e Irlanda (como se
comentou anteriormente) e Polonia superan a
media da UE-27 (279,23), mentres que España,

Italia e os Países Baixos están por debaixo
deste valor, con cifras de 277,08, 271,78 e
207,24 kg/cabeza respectivamente.

Como xa se comentou anteriormente, a
produción de carne de vacún diminuíu na
maioría dos países no período entre 2002 e
2020 (Figura 1.2-7). A pesar das subidas e
baixadas na produción, Francia mantívose
durante todo este tempo como principal
produtor, seguido de Alemaña e Italia.
Obsérvase tamén a gran redución de
produción en Italia e os incrementos de
España, Irlanda e sobre todo de Polonia.

Figura 1.2-6 Sacrificios de vacún de carne (en milleiros
de cabezas) nos principais países produtores da UE-27
no 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola Eurostat.)

Táboa 1.2-1 Países da UE-27 con maiores rendementos
do canal (en kg/cabeza) en carne de vacún en 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados
pola Eurostat.)

País da UE-27 Kg/cabeza

Luxemburgo 369,55

Austria 338,73

Irlanda 336,57

Alemaña 332,52

Finlandia 328,97

Bélxica 325,19

Suecia 321,29

Rendemento medio UE-27 279,23

Táboa 1.2-2 Rendemento medio do canal (en kg/cabeza)
dos principais países produtores de carne de bovino da
UE-27 no 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos publicados pola Eurostat.)

País da UE-27 Kg/cabeza

Francia 319,76

Alemaña 332,52

Italia 271,78

España 277,08

Irlanda 336,57

Polonia 301,96

Países Baixos 207,24

Rendemento medio UE-27 279,23
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1.2.3.2. Gando porcino

A produción de carne de porcino na UE-27 no
2020 foi de 23,28 millóns de toneladas. Case
un 90% da produción de porcino para o ano
2020 está concentrada en nove países:
Alemaña, España, Francia, Polonia, Países
Baixos, Dinamarca, Italia, Bélxica e Austria (de
maior a menor produción). As cifras de 2019
deixaron ao Reino Unido na novena posición,
con 959,73 milleiros de toneladas, o que
suporía un 4% da produción total para ese
ano. No ano 2020, só coas producións de
Alemaña e España, alcanzábase o 40% da
produción total da UE-27 (Figura 1.2-8).

Alemaña lidera a produción de carne de
porcino con 5.118 mil toneladas, seguido
de España con 5.023 mil toneladas en
2020.

Na Figura 1.2-9, podemos ver a produción en
millóns de cabezas, é dicir, os animais
sacrificados en 2020, xa sexa en granxa ou en
matadoiro. A listaxe de países segue a ter
case a mesma orde que para a produción de
porcino en toneladas, coa excepción da
incorporación de Portugal, en novena
posición, e a desaparición de Bélxica como
país con maiores sacrificios. Neste caso,
España é o país con maior número de
sacrificios (56.461,23 mil), seguido de Alemaña
en segundo lugar, con 53.378. Austria é o país
con menos sacrificios desta listaxe (5.068,16
mil cabezas). No ano 2019, o Reino Unido
ocupaba a oitava posición á hora de
contabilizar sacrificios en porcino.

Como acontecía en bovino, os países con
maiores producións non son os que maior
rendemento de canal teñen. O país da UE-27
con maiores rendementos por porco é Italia,
con 119,52 kg/cabeza, seguido dos Países
Baixos e Austria, con 99,70 e 99,28 kg/cabeza

Figura 1.27 Evolución das producións de carne de vacún
(en milleiros de toneladas) nos principais países
produtores da UE-27 desde 2002 a 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola
Eurostat.)

Figura 1.2-8 Produción de carne de porcino (en milleiros
de toneladas) nos principais países produtores da UE-27
no 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola Eurostat.)
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respectivamente (Táboa 1.2-3), bastante por
riba da media total da UE-27 (88,69).

Na Táboa 1.2-4 aparecen reflectidos os
principais produtores de carne de porcino cos
seus rendementos. Estes produtores (a
excepción de España, con 88,97 kg/cabeza)
teñen uns valores maiores que a media da
Unión Europea, superándoa na maioría dos
casos en máis de 5 kg/cabeza.

España é o país con maior número de porcos
vivos, cun censo de 32,79 millóns de cabezas
en 2020, seguido de Alemaña con 26,07
millóns de cabezas, o que supón 6,73 millóns
de cabezas de diferenza. O total da UE-27 é de
146,219 millóns de cabezas (Eurostat). O
número de porcas reprodutoras para o total
da UE-27 era de 11,33 millóns de cabezas para
o ano 2020, con Alemaña, Francia e España
como países con maiores censos: entre os tres
posúen o 47% das reprodutoras da UE-27
(Eurostat).

A Figura 1.2-10 mostra a evolución da
produción de carne porcina nos principais
países produtores durante o período 2002-
2020. Alemaña, o principal produtor de

País da UE-27 Kg/cabeza

Italia 119,52

Países Baixos 99,70

Austria 99,28

Eslovenia 98,72

Bélxica 98,54

Alemaña 95,88

Hungría 95,58

Polonia 94,60

Francia 94,50

Eslovaquia 94,25

Rendemento medio UE-27 88,69

País da UE-27 Kg/cabeza

Alemaña 95,88

España 88,97

Francia 94,50

Polonia 94,60

Países Baixos 99,70

Dinamarca 92,31

Italia 119,52

Bélxica 98,54

Austria 99,28

Rendemento medio UE-27 88,69

Táboa 1.2-3 Países da UE-27 con maiores rendementos
do canal (en kg/cabeza) en carne de porcino en 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados
pola Eurostat.)

Táboa 1.2-4 Rendemento medio do canal (en kg/cabeza)
dos principais países produtores de carne de porcino da
UE-27 no 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos publicados pola Eurostat.)

Figura 1.2-9 Sacrificios en porcino (en millóns de
cabezas) nos principais países produtores da UE-27 no
2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola Eurostat.)
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porcino (en toneladas de carne),
experimentou unha tendencia ao crecemento
ata o ano 2011, cando alcanzou o máximo; a
partir dese ano comezou a sufrir unha
redución da produción. No caso de España, a
tendencia xeral é ao crecemento desde o
2002. No ano 2020, último ano analizado, as
producións de ambos os dous países están
bastante igualadas. A evolución do resto dos
países produtores mantense estable, sen
grandes flutuacións no tempo.

1.2.3.3. Ovino e caprino

A produción de carne de ovino e caprino na
UE-27 no ano 2020 foi de 625,17 milleiros de
toneladas. España, Romanía, Francia, Grecia e
Irlanda superan as 40.000 toneladas de carne
de ovino e caprino para 2020 (Figura 1.2-11). En
valores do ano 2019, esta listaxe estaba
encabezada polo Reino Unido, seguido de
España, Grecia, Romanía, Francia e Irlanda. No
ano 2020, España tivo unha produción de
124,45 milleiros de toneladas, o que
representa un 21% do total da UE-27 e só

31,23 milleiros de toneladas menos que o
resto da UE-27 (sen contar os cinco principais
produtores). Só contabilizando as producións
de España e Romanía supérase a produción do
resto da UE-27 (sen contar coas producións
dos cinco países que a lideran).

España lidera a produción de carne de
ovino-caprino con 124,45 mil toneladas
en 2020.

España tamén lidera o número de sacrificios
con 10,66 millóns (Figura 1.2-12), seguida
neste caso de Grecia, con 7,68 millóns de
cabezas de gando ovino e caprino en
conxunto. Entre os cinco maiores produtores
de carne de ovino e caprino suman 33,62
millóns de sacrificios, superando España o
número de animais sacrificados no resto da
UE-27.

Como xa acontecía cos outros gandos, os
principais produtores non son os países con
maior rendemento da canal (Táboa 1.2-5). Só
Irlanda se encontra entre os principais
produtores e entre os países con maiores
rendementos en kg/cabeza, con 21,28 kg de
peso medio do canal, moi por encima da
media da UE-27.

Figura 1.2-10 Evolución das producións de carne de
porcino (en milleiros de toneladas) nos principais países
produtores da UE-27 desde 2002 a 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola
Eurostat.)

Figura 1.2-11 Produción de carne de gando ovino e
caprino (en milleiros de toneladas) nos principais países
produtores da UE-27. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos publicados pola Eurostat.)
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España ten un peso medio da canal de 11,67
kg/cabeza, o que a converte no quinto país da
listaxe dos cinco principais produtores en
canto a rendemento do canal (Táboa 1.2-6),
por debaixo da media da UE-27.

Como xa acontecía cos outros gandos, os
principais produtores non son os países con
maior rendemento da canal (Táboa 1.2-5). Só
Irlanda se encontra entre os principais
produtores e entre os países con maiores
rendementos en kg/cabeza, con 21,28 kg de
peso medio do canal, moi por encima da
media da UE-27.

España ten un peso medio da canal de 11,67
kg/cabeza, o que a converte no quinto país da
listaxe dos cinco principais produtores en
canto a rendemento do canal (Táboa 1.2-6),
por debaixo da media da UE-27.

Se analizamos a evolución dos censos, a
través da base de datos do Eurostat, os
principais países produtores superan os 7
millóns de cabezas en ovino, a excepción de
Irlanda, que está por debaixo con 3,8 millóns
de cabezas. España conta con 15,37 millóns de
cabezas de ovino e 2,65 millóns de caprino. O
resto de principais produtores tamén baixan
as súas cifras en caprino. Só Grecia, con 3,59
millóns de cabezas, supera as cifras de España
para o ano 2020; polo tanto, conclúese que a
maior representación deste grupo de ovino e
caprino son as ovellas, é dicir, o gando ovino.

As producións de carne de ovino e caprino
tenden ao descenso. De feito esta produción,
que xa se considera das máis baixas no
cómputo global da carne, está baixando as
súas cifras a niveis aínda moito máis
reducidos, por debaixo dos 150 milleiros de
toneladas en 2020 en todos os países (Figura
1.2-13).

Táboa 1.2-5 Países da UE-27 con maiores rendementos
do canal (en kg/cabeza) en carne de ovino e caprino en
2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola Eurostat.)

Táboa 1.2-6 Rendemento medio do canal (en kg/
cabeza) dos principais países produtores de carne de
gando ovino e caprino da UE-27 no 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola
Eurostat.)

País da UE-27 Kg/cabeza

Alemaña 23,88

Malta 23,38

Bélxica 21,36

Irlanda 21,28

Estonia 21,16

Rendemento medio UE-27 16,81

País da UE-27 Kg/cabeza

España 11,67

Grecia 10,90

Romanía 11,82

Francia 17,97

Irlanda 21,28

Rendemento medio UE-27 16,81

Figura 1.2-12 Sacrificios gando ovino e caprino (en
millóns de cabezas) nos principais países produtores da
UE-27. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola Eurostat.)
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1.2.3.4. Avícola

No ano 2020 a produción de carne de ave na
UE-27 foi de 13,68 millóns de toneladas. O
maior produtor de aves de curral foi Polonia,
seguido de España, Francia, Alemaña, Italia e
Países Baixos, os únicos países que superaron
o millón de toneladas (Figura 1.2-14). Entre
todos eles producen 10,16 millóns de
toneladas, o 74% da produción total da UE-27
(13,68 millóns de toneladas), mentres que
Polonia e España, con 2,69 e 1,72 millóns de
toneladas respectivamente, superan a
produción do resto da UE-27 (representado na
figura).

No caso do cómputo da produción en milleiros
de cabezas, o país líder é Polonia, con 1,25
millóns de cabezas, seguido de Francia e
España con 0,92 e 0,80 millóns de cabezas
respectivamente (Figura 1.2-15). No resto da
UE-27 hai un total de 2,07 millóns de
sacrificios de aves de curral.

O maior produtor de aves de curral foi
Polonia con 2.696,01 mil toneladas no
ano 2020.

O rendemento medio do canal dos animais
sacrificados en España foi de 2,15 kg/cabeza
no ano 2020, valor que se atopa por riba do
rendemento medio da UE-27 para ese ano,
que foi de 1,79 kg/cabeza, e que nos sitúa, por
tanto, entre os seis países da UE-27 con
maiores rendementos (Táboa 1.2-7). O resto

Figura 1.2-14 Produción de carne de aves de curral (en
milleiros de toneladas) nos principais países produtores
da UE-27. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola Eurostat.)

Figura 1.2-15 Sacrificios de aves de curral (en milleiros
de cabezas) nos principais países produtores da UE-27.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados
pola Eurostat.)

Figura 1.2-13 Evolución das producións de carne de
ovino e caprino (en milleiros de toneladas) nos
principais países produtores da UE-27 desde 2002 a
2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola Eurostat.)



- 46 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030

de países mencionados como principais
produtores, a excepción dos Países Baixos,
teñen un rendemento medio por riba da
media da UE-27. Hungría é o país co maior
rendemento (2,37 kg/cabeza), a pesar de non
estar incluído entre os países de maior
produción.

Se observamos os rendementos dos países
con maior produción (Táboa 1.2-8), Polonia
presenta o maior crecemento entre eles (2,15
kg/cabeza), mentres que os Países Baixos, con
1,73 kg/cabeza, están por debaixo do
rendemento medio da UE-27 (1,79 kg/cabeza).

Polonia, principal país produtor de carne de
ave de curral da UE-27, presenta un
crecemento na súa produción desde 2002
(Figura 1.2-16). España, Alemaña, Italia e os
Países Baixos tamén viron aumentadas as
súas producións nos últimos anos, se ben a un
ritmo moito menor, ao contrario do que
ocorre con Francia, que partía no 2002 dunha
produción moito maior que o resto dos países,
pero que se foi reducindo co tempo.

1.2.3.5. Outras carnes

Para o resto de carnes non se dispón de datos
de 2020, xa que a FAO non conta con esta
información e a Eurostat non ten
descomposición para este tipo de animais nos
últimos anos. Estas producións considéranse
bastante residuais e, a excepción do equino,
non aparecen representadas na Figura 1.2-1 e
na Figura 1.2-2, onde quedaban reflectidos os
pesos de cada produción no total da
produción agraria. Se prestamos atención a
estas figuras, apreciamos que os equinos e
outros animais non teñen especial relevancia,
co 0,31 e 0,62% do total.

Táboa 1.2-7 Países da UE-27 con maiores rendementos
do canal (en kg/cabeza) en carne de aves de curral en
2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
publicados pola Eurostat.)

País da UE-27 Kg/cabeza

Hungría 2,37

Alemaña 2,29

Italia 2,23

Polonia 2,15

España 2,15

Chipre 2,01

Rendemento medio UE-27 1,79

Táboa 1.2-8 Rendemento medio do canal (en kg/cabeza)
dos principais países produtores de carne de aves de
curral da UE-27 no 2020. (Fonte: Elaboración propia a
partir de datos publicados pola Eurostat.)

Figura 1.2-16 Evolución das producións de carne de aves
de curral (en milleiros de toneladas) nos principais países
produtores da UE-27 desde 2002 a 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos publicados pola
Eurostat.)

País da UE-27 Kg/cabeza

Polonia 2,15

Francia 1,82

España 2,15

Alemaña 2,29

Italia 2,23

Países Baixos 1,73

Rendemento medio UE-27 1,79
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1.2.4. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS
PAÍSES PRODUTORES DE CARNE

Existe unha ampla variedade de países
produtores para as especies cárnicas
contempladas e, de feito, case a metade dos
que conforman a UE-27 aparecen nalgunha
das clasificacións como principais produtores
dalgunha destas especies. A continuación
analizarase a traxectoria produtiva ao longo
do tempo dos países con maiores producións
cárnicas.

1.2.4.1. Francia

A República Francesa ten gran relevancia na
produción cárnica, o que a sitúa entre os
países con maior produción de todas as
especies antes analizadas. Lidera a produción
de carne de vacún (1,43 millóns de toneladas
en 2020) e é terceiro en carne de porcino (2,2
millóns de toneladas), de ovino e caprino (86,4
milleiros de toneladas) e de aves de curral
(1,68 millóns de toneladas). Aínda que é o

principal produtor da UE-27 de carne de
vacún, a súa maior produción é a de porcino,
seguida da de aves de curral.

No caso da carne de porcino as súas cifras
descenderon desde 2002 nun 6,4%, pese a
que viña dunha tendencia de crecemento
desde 1990 do 28,4%.

A produción avícola presenta unha evolución
con máis flutuacións, e alcanza os 1,95 millóns
de toneladas no 2002. A produción avícola,
logo dunha evolución de crecemento ata o
2002, tende a baixar desde ese ano ata o ano
2020.

A produción de carne de ovino e caprino é moi
reducida en comparación coas outras, e aínda
que representa a terceira maior produción da
Unión Europea, reflicte unha perda de
produción do 36,4% respecto do ano 2002.
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En canto ao gando vacún, as cifras de
produción de Francia descenderon de 1,64
millóns de toneladas ata chegar a 1,43 en
2020.

1.2.4.2. Alemaña

O país xermano é líder da produción de carne
na UE-27, ademais de liderar a produción de
carne de orixe porcina cunha cifra de 5,12
millóns de toneladas para o ano 2020. Para
outras carnes ten unhas cifras máis baixas,
con 1,09 millóns de toneladas para vacún (é o
segundo maior produtor desta carne), 1,61
millóns de toneladas para aves de curral (no
que é o cuarto maior produtor da Unión
Europea) e 40.390 toneladas para ovino e
caprino, que ocupan o quinto e sexto posto.

As súas cifras de produción en porcino
mantivéronse en crecemento ata o ano 2011,
ano no que alcanzou o seu máximo (5,62
millóns de toneladas); desde entón, e ata o
ano 2017, as producións mantivéronse máis ou
menos estables, e desde o ano 2017 presentan
unha tendencia ao descenso.

A produción de carne de vacún presenta unha
tendencia ao decrecemento, pasando de 1,3
millóns de toneladas en 2002 a 1,09 millóns
de toneladas en 2020.

Alemaña, como cuarto produtor de carne de
ave de curral da UE-27, incrementa a súa
produción desde o ano 2002, ata alcanzar 1,61
millóns de toneladas no ano 2020.

En conclusión, a súa baixada nas cifras globais
de carne entre 2019 e 2020 (Figura 1.2-3) é
debida á carne de porcino, xa que pasou dos
5,23 millóns de toneladas en 2019 aos 5,12
millóns de toneladas en 2020.

1.2.4.3. Polonia

A nivel xeral é o cuarto país produtor de carne
da UE-27 e lidera a produción de carne de ave
de curral con 2,7 millóns de toneladas en
2020. No resto das producións, este país é
sexto en produción de carne de vacún e cuarto
en porcino entre os países da UE-27.

Entre 2002 e 2020 a produción de carne de
bovino aumentou desde 381,95 a 559 milleiros
de toneladas, que é máis da metade do que
producía o considerado como resto da UE-27
(sen ter en conta os oito principais
produtores).

Polonia produciu 1,99 millóns de toneladas de
carne de porco en 2020, descendendo con
respecto ao ano 2002, no que se produciron
2,35 millóns de toneladas.

Entre 2019 e 2020, aínda que as producións de
carne de vacún, porcino, ovino e caprino
descenderon, víronse compensadas polo
aumento da produción avícola, o que fai que a
produción de carne total se vise incrementada
para este período.

1.2.4.4. Países Baixos

Este territorio ocupaba o quinto lugar como
produtor de carne de porcino, o sexto en carne
de ave de curral e o sétimo en carne de vacún
no ano 2020.

A produción de carne de bovino aumentou
desde 2002 nun 12,7%, pasando de 384.000 a
433.000 toneladas en 2020, aínda que non se
trata dun crecemento continuo, senón que
presenta flutuacións durante o período.
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No ano 2020, a produción de carne de porcino
alcanzou os 1,66 millóns de toneladas de
carne, o que supón unha diferenza dun 20,7%
respecto da produción de 2002, ano no que se
produciron 1,38 millóns de toneladas.

Os Países Baixos produciron 1,07 millóns de
toneladas de carne de ave en 2020, o que
supuxo un aumento desde 2002, ano no que
se producían 0,76 millóns de toneladas. As
producións de ovino e caprino teñen pouca
relevancia, dado que non chegaban nin ás
20.000 toneladas en 2020, dato do cal
estaban máis preto en 2002, polo que se está
acentuando a súa caracterización como
produción residual.

1.2.4.5. República de Irlanda

A illa de Irlanda destaca en produción de
carne de bovino e ovino-caprino, sendo o
quinto produtor da UE-27 para ambos.

A produción de carne de ovino e caprino no
ano 2020 foi de 66.230 toneladas, un 11% da
produción total da UE-27, máis da metade que
o principal produtor desta carne (España). Ao
igual que para o resto de países, a produción
de carne ovina-caprina segue unha tendencia

de decrecemento, neste caso cunha perda de
0,27 milleiros de toneladas.

En canto á carne de vacún, este país produciu
633,38 milleiros toneladas, un 9% do total da
produción da UE-27, o que supón un aumento
da súa produción en 93.000 toneladas desde
2002.

1.2.4.6. Italia

Neste territorio prodúcese o 10,6% da carne
de gando vacún da UE-27, na que se constitúe
como o terceiro maior produtor. Tamén
destaca a súa produción en porcino, que
representa o 5,5% da produción total da
Unión Europea.

A súa produción en carne de vacún diminuíu
nun 35,4% durante o período de 2002 a 2020,
aínda que mantivo o seu posto como terceiro
produtor durante todo ese tempo.

No ano 2002, Italia representaba un 11,7% da
produción de carne de porcino da Unión
Europea, con 1,53 millóns de toneladas de
carne, mentres que no 2020 a produción foi de
1,6 millóns de toneladas.
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O sector ovino e caprino tamén ten relevancia
neste país, con 31.200 toneladas producidas
no ano 2020, pero mostra unha tendencia á
perda de crecemento ao igual que o resto dos
países, xa que no ano 2002 produciu 63.000
toneladas.

1.2.4.7. Dinamarca

Dinamarca é o sexto produtor de carne
porcina, cun 6,9 % da produción total da UE-
27, ademais de ser o cuarto país en número de
animais censados, con 13,34 millóns de porcos
vivos en 2020, o que supón un 9,2 % do censo
total de porcino da UE-27.

1.2.4.8. Romanía e Grecia

Estes países, aínda que non teñen moita
relevancia como produtores de carne en xeral,
destacan no sector da produción de carne de
ovino e caprino.

Romanía é o segundo produtor da UE-27 en
produción de carne de ovino-caprino, con
87,03 milleiros de toneladas no 2020, un
incremento da súa produción desde 2002 dun
48,9 %.

Grecia atópase en cuarta posición da listaxe
de principais produtores, con 83,76 milleiros
de toneladas: un 13,9 % da produción total da
Unión Europea no ano 2020, aínda que un
33,4 % menos con respecto ao ano 2002.

1.2.4.9. Reino Unido

En 2019, o Reino Unido foi o terceiro maior
produtor de carne de bovino, cunha produción
de 914.000 toneladas, o 11,6 % do total da UE-
28. Isto supuxo un aumento da súa produción
con respecto ao ano 2002 (692.000
toneladas).

O Reino Unido foi o segundo maior produtor
de carne de aves de curral con 1,9 millóns de
toneladas, un 12,3 % da produción total da UE-
28 en 2019.

No sector da carne de ovino e caprino foi o
maior produtor de 2019 con 307,8 milleiros de
toneladas, un 33 % da produción total da UE-
28, o que o sitúa como maior produtor
durante todo o período de 2002-2019. A
estrutura territorial do campo inglés, con
abundantes pastos adaptados ás necesidades
pouco esixentes destes animais, fornece as
condicións idóneas para este tipo de
producións.
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1. 3. PRODUCIÓN DE CARNE EN ESPAÑA

1.3.1. IMPORTANCIA DO SECTOR
CÁRNICO

O valor da produción agraria en España no
ano 2020 (VPA), último ano con datos
dispoñibles da Renda Agraria Nacional,
publicada polo Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), foi de 51.787,22
millóns de euros. Esta cifra, igual que
acontecía para o caso da UE, inclúe o valor dos
cultivos, dos animais, dos servizos agrícolas e
das actividades vinculadas ao proceso de
produción na explotación, que non son
estritamente agrarias, pero que non poden
ser separadas desta actividade agraria (MAPA,
2020). A produción animal, en xeral,
englobando animais, produción cárnica e
outros produtos obtidos dos animais, supón

unha porcentaxe dun 38,10% da produción
agraria (Figura 1.31). En canto ao sector
cárnico como tal, só podería considerarse o
apartado de porcino, con 8.648,65 millóns de
euros (un 16,70% do valor da produción
agraria), xa que o resto dos animais teñen
tamén asociadas outro tipo de producións. O
gando bovino supón 5%, as aves o 4,90%, o
ovino e caprino un 2,24%, o equino un 0,15% e
outros animais, como pode ser o coello, un
0,33%.

En España o gando bovino supón un 5%,
as aves o 4,90%, o ovino e caprino un
2,24%,o equino un 0,15% e outros
animais, como pode ser o coello, un
0,33% do VPA.

Figura 1.3-1 Peso das distintas producións agrarias no conxunto da agricultura española no ano 2018. (Fonte:
Elaboración propia a partir das contas económicas da agricultura do MAPA.)
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1.3.2. DISTRIBUCIÓN E EVOLUCIÓN
DA PRODUCIÓN DE CARNE

Para a análise sobre a evolución do sector
cárnico en España e as principais comunidades
autónomas produtoras empréganse datos
estatísticos publicados polo MAPA no seu
Anuario de Estatística de 2018 (con datos
entre 2003 e 2018), combinado con Enquisas
de Sacrificios do mesmo organismo que
achegan datos ata 2020.

En España a maior produción de carne é
a de porcino, seguida da avícola e de
bovino, fronte ao resto de producións
moito máis reducidas.

Igual que acontecía a nivel da Unión Europea,
a maior produción de carne é a de porcino,
seguida da avícola e de bovino, fronte ao resto
de producións moito máis reducidas. Neste
caso aparece descomposto o grupo antes
formado por ovino e caprino, de xeito que
estas producións se mostran aínda máis
baixas. Tamén ten representación o sector da
carne de coello (Figura 1.3-2), que é tamén
unha das producións con cifras máis
reducidas, para o cal non se coñecen os datos
de todos os anos por seren confidenciais,
debido a que a produción está concentrada en
moi poucos produtores e industrias.

Mentres que na Unión Europea a produción de
carne diminuíu entre 2019 e 2020, en España,
segundo se reflicte na Figura 1.3-2, continúa
aumentando, debido ao aumento da
produción de carne de porcino, que pasou de
3.854,66 milleiros de toneladas en 2015 a
5.003,43 milleiros en 2020. A produción
avícola e a de carne de bovino mantéñense
relativamente estables ao longo do tempo.

As oito principais comunidades autónomas
produtoras, nas que se inclúe Galicia,
representan o 93% das producións de carne
en España (Figura 1.3-3). Cataluña lidera a
produción de carne con 2,50 millóns de
toneladas no 2020. Galicia atópase na oitava
posición, cun 5,46% do total, o que se traduce
en 411.068 toneladas en 2020.

A Figura 1.3-4 mostra a evolución da
produción de carne por comunidades para o
período 2004-2020. Algunhas comunidades
que apenas mostran variación (Cantabria, A
Rioxa, Illas Baleares e as Illas Canarias) teñen
uns valores moi baixos de produción, por
baixo das 100.000 toneladas durante todo o
período estudado.

Figura 1.3-2 Evolución da produción de carne (en
milleiros de toneladas) en España entre 2003 e 2020.
(Elaboración propia a partir de Enquisas de Sacrificios
(2004-2020) e Anuarios de Estatística (2003-2018) do
MAPA.)
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Cataluña destaca polas súas elevadas
producións, que se mantiveron en aumento
durante todo o período estudado. As
seguintes maiores produtoras —Castela e
León, Andalucía e Aragón—, aínda que
supoñen a metade da produción catalá, todas
aumentaron as súas producións entre 2004 e
2020.

No caso de Galicia, tamén existe un aumento
da produción do 12,2% entre 2004 e 2020,
pero moito menor. De feito na metade do
período, no 2013, sufriu un descenso, se ben
volveu a remontar de novo a produción no ano
2014.

Figura 1.3-3 Produción de carne nas principais comunidades produtoras en 2020 (%). (Fonte: Elaboración propia a partir
de Enquisas de Sacrificios do MAPA.)

Porco Celta. Imaxe cedida por ASOPORCEL
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1.3.3. VACÚN

A carne de vacún é a terceira das principais
producións cárnicas de España (Figura 1.3-2),
cuxa distribución e evolución a nivel rexional
se analizan de seguido.

1.3.3.1. Evolución e distribución rexional da
produción de carne en España

A produción de carne de bovino en España
descendeu nos últimos anos, pasando das
706.370 toneladas en 2003 ás 677.740
toneladas en 2020 (Figura 1.3-5). A maior
redución sitúase entre 2009 e 2015, cun

10,60% menos, acadando o valor máis baixo
en 2014, con 578.600 toneladas.

A produción de vacún está repartida de xeito
heteroxéneo pola superficie do Estado
español, con Cataluña como principal
produtora no ano 2020, cun 18,50% da
produción total de España (Figura 1.3-6).
Castela e León ocupa a segunda posición, cun
16,36%, seguida de Galicia, cun 14,11% da
produción total, o que se traduce en 95,6
milleiros de toneladas. Entre estas tres
comunidades, suman unha porcentaxe de case
un 50% da produción estatal.

Figura 1.3-4 Evolución da produción de carne (en milleiros de toneladas) por comunidades autónomas desde 2004 a
2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas de Sacrificios (2004 – 2020) publicadas polo MAPA.)
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Figura 1.3-5 Evolución da produción de carne de bovino (en milleiros de toneladas) en España desde 2003 a 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de Enquisas de Sacrificios (2004-2020) e Anuarios de Estatística (2003-2018) do
MAPA.)

Cataluña é a principal produtora de
carne de vacún cun 18,50% da
producción total de España en 2020.

A evolución das producións non segue o
mesmo padrón en todas as comunidades
(Figura 1.3-7). Por exemplo, Cataluña parte
duns valores de arredor de 140.000 toneladas
en 2004, e sofre unha baixada nas cifras en
2009 da que non se recupera ata 2015, ano no
que as súas producións remontan; en 2019
acada o máximo de produción, 141.700
toneladas, cifra que decae ata as 125.400

toneladas en 2020. Esta tendencia repítese
tamén para Castela e León, Galicia, Castela-A
Mancha ou Madrid. Galicia parte de 94.040
toneladas en 2004 e cae a 85.850 toneladas
en 2009; en 2011 a produción vese aumentada
de novo, para volver a caer en 2013 e finalizar
o período cun aumento a 95.600 toneladas en
2020.

Noutras comunidades caeron as producións
arredor dos mesmos anos, aínda que mostran
unha menor tendencia á recuperación
(Asturias, Cantabria, País Vasco).

Figura 1.3-6 Produción de carne de gando vacún nas principais comunidades produtoras en 2020 (%). (Fonte:
Elaboración propia a partir de Enquisas de Sacrificios do MAPA.)
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1.3.3.2. Evolución no número de
explotacións

Resulta complicado obter o cómputo do
número de explotacións cárnicas de bovino,
pois as explotacións poden ser integramente
cárnicas, mixtas cando teñen produción
leiteira e cárnica e leiteiras, onde tamén se
produce carne por sacrificio de vacas de
desvelle e de becerros. Malia isto, non se
entenderán todas estas como explotacións
cárnicas no cómputo aos efectos deste
traballo.

A Táboa 1.3-1 mostra a evolución do número
de explotacións de carne para as comunidades
autónomas con maiores producións,
considerando unicamente as explotacións de
ceba, as de reprodución para produción de
carne, reprodución mixta e preceba. Nela
reflíctese que o número de explotacións entre
2015 e 2020 (con datos a 1 de xaneiro de 2021)
se reduciu nun 2%, pasando de 117.655 a
115.281 explotacións.

Aínda que o número de explotacións se ve
reducido no cómputo xeral, Cataluña
aumentou o seu número de explotacións nun
0,67%, o que significa que a finais de 2020
había 30 explotacións de carne máis que en
2015. O maior incremento no número de
explotacións de vacún de carne prodúcese en
Estremadura (9,63%), que pasa de 13.650 en
xaneiro de 2016 a 14.965 explotacións a 1 de
xaneiro de 2021.

Na Figura 1.3-8, Galicia mostra un lixeiro
aumento no número de explotacións, pasando
das 32.847 explotacións en xaneiro de 2016 ás
32.943 en xaneiro de 2021, o que se traduce
nun 0,30% máis. Galicia presenta as cifras
máis altas en canto a número de explotacións,
debido ao gran número de pequenas
explotacións e á súa relación coa produción de
leite en explotacións mixtas. Só a nosa
comunidade engloba o 28,60% das
explotacións de España en 2021.

Figura 1.3-7 Evolución da produción de carne vacúa (en milleiros de toneladas) por comunidades autónomas desde
2004 a 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas de Sacrificios (2004 – 2020) publicadas polo MAPA.)
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Táboa 1.3-1 Evolución do número de explotacións de carne de vacún nas principais comunidades produtoras entre os
anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)

Comunidade
autónoma

Xaneiro
2016

Xaneiro
2017

Xaneiro
2018

Xaneiro
2019

Xaneiro
2020

Xaneiro
2021

Variación n.°
2016-2021

% Variación
2016-2021

% sobre
total xan.

2021

Cataluña 4.491,00 4.509,00 4.501,00 4.536,00 4.507,00 4.521,00 30,00 0,67 % 3,92%

Castela e
León 16.456,00 16.326,00 16.141,00 16.029,00 15.889,00 15.678,00 -778,00 -4,73 % 13,60%

Galicia 32.847,00 33.587,00 31.818,00 31.292,00 31.984,00 32.943,00 96,00 0,29 % 28,58%

Castela-A
Mancha 3.948,00 3.871,00 3.894,00 3.930,00 3.829,00 3.900,00 -48,00 -1,22 % 3,38%

Aragón 3.245,00 3.339,00 3.378,00 3.389,00 3.473,00 3.492,00 247,00 7,61 % 3,03%

Madrid 1.668,00 1.694,00 1.716,00 1.733,00 1.754,00 1.775,00 107,00 6,41 % 1,54%

Estremadura 13.650,00 13.391,00 13.982,00 14.432,00 14.705,00 14.965,00 1.315,00 9,63 % 12,98%

Andalucía 8.207,00 5.698,00 8.056,00 7.804,00 7.830,00 7.903,00 -304,00 -3,70 % 6,86%

Resto CCAA 33.143,00 32.161,00 31.641,00 30.825,00 30.337,00 30.104,00 -3.039,00 -9,17 % 26,11%

TOTAL 117.655,00 114.576,00 115.127,00 113.970,00 114.308,00 115.281,00 -2.374,00 -2,02 % 100,00%

Chaman a atención os valores de Castela e León, onde está descendendo o número de
explotacións, e de Estremadura, onde o número está incrementándose.

Nalgunhas comunidades resulta case imperceptible a variación no número de explotacións
(Cataluña, Castela-A Mancha, Aragón ou Madrid).

Figura 1.3-8 Evolución do número de explotacións de carne de vacún nas principais comunidades produtoras entre os
anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)



- 58 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030

Táboa 1.3-2 Evolución no censo de gando vacún destinado ao sacrificio (número de cabezas) por comunidades entre
2016 e 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)

Comunidade
autónoma

Novembro
2016

Novembro
2017

Novembro
2018

Novembro
2019

Novembro
2020

% Variación
2016 - 2020

Galicia 240.966,00 234.899,90 239.996,17 236.035,00 234.995,00 -2,48%

Asturias 36.453,82 35.068,00 35.230,00 36.273,00 36.260,00 -0,53%

Cantabria 9.691,96 16.974,00 17.017,01 15.292,00 15.600,00 60,96%

País Vasco 9.901,00 17.634,21 11.347,46 11.965,00 12.087,37 22,08%

Navarra 15.881,84 20.680,27 20.427,63 19.289,00 20.920,00 31,72%

A Rioxa 16.997,00 20.793,36 19.806,22 16.565,00 16.972,00 -0,15%

Aragón 242.343,00 262.053,34 271.802,20 276.143,00 276.384,00 14,05%

Cataluña 391.927,80 414.796,54 429.688,35 405.192,00 412.896,00 5,35%

Illas Baleares 6.225,60 7.863,77 11.015,88 7.703,00 7.533,00 21,00%

Castela e León 387.147,00 397.870,00 371.414,52 392.481,00 391.798,00 1,20%

Madrid 21.246,20 21.576,13 24.024,89 21.702,00 21.487,00 1,13%

Castela-A
Mancha 175.289,60 201.568,15 203.858,29 209.304,00 213.379,00 21,73%

Comunidade
Valenciana 19.119,00 18.362,00 18.563,00 16.904,00 16.532,00 -13,53%

Murcia 51.242,16 51.166,37 60.971,17 50.289,00 51.867,00 1,22%

Estremadura 214.244,50 217.154,40 204.772,51 237.803,00 229.690,00 7,21%

Andalucía 69.980,06 71.980,99 66.338,73 68.463,00 67.294,00 -3,84%

Illas Canarias 2.852,20 3.092,10 2.958,29 3.180,00 4.216,00 47,82%

TOTAL ESPAÑA 1.911.508,74 2.013.533,53 2.009.232,31 2.024.583,00 2.029.910,37 6,19%

1.3.3.3. Modelos de produción en España e
características das explotacións

Desde sempre é coñecida a heteroxeneidade
do sector vacún, cuxa dobre aptitude
constituíu historicamente un piar da gandaría
nacional, na que predomina unmodelo que ten
sobre todo unha orientación leiteira no norte
do país e na cornixa cantábrica. Nesta zona, as
explotacións leiteiras producen os tenreiros
que son cebados despois no resto do país.

En España cóntase ademais cunha numerosa
variedade de razas autóctonas, o que unido a
un sistema de manexo vinculado á xestión do
territorio e da paisaxe, permite unha maior
diferenciación nos mercados, e por tanto,
unha certa capacidade para xerar maior valor
engadido.

España conta, cunha numerosa
variedade de razas autóctonas de vacún
de carne.

En canto ao número de animais que se
destinan a sacrificio en cada comunidade
(Táboa 1.3-2), a tendencia na maioría delas é
ao aumento desde 2016 a 2020, a excepción
dalgunhas comunidades como Galicia
(-2,48%), Asturias (-0,53%), Comunidade
Valenciana (-13,53%), A Rioxa (-0,15%) e
Andalucía (3,84%). Aínda que tendo en conta
as comunidades con maiores producións que
se identificaron anteriormente (Figura 1.3-6),
só sería relevante o caso de Galicia, que
producía o 14,11% da produción cárnica de
vacún de España en 2020.
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Para ver máis claramente o que representa
cada comunidade en canto a número de
animais ao longo do tempo elabórase a Figura
1.3-9. Cataluña conta co maior número de
animais destinados ao sacrificio en 2020 e en
todo o período estudado. Tamén se aprecia
que a maioría das comunidades aumentan as
súas cifras ao longo do período, mentres que
en Galicia se reducen. Aínda así, está entre as
comunidades con maior censo de animais
destinados ao sacrificio.

Se analizamos os sacrificios por idades (Táboa
1.3-3), o grupo que ten o maior número de
sacrificios é o grupo de animais menores de 12
meses, que constitúe o 92,62% do número
total de animais bovinos destinados a
sacrificio de España. Galicia conta cun 12,19%
destes animais. As xovencas de 2 anos ou máis
son o grupo menos representativo dos
animais censados que se dedican ao sacrificio
(0,8% do total, cun 11,58% destes en Galicia).

Vacas de raza Caldelá. Imaxe cedida por BOAGA. Autor Xurxo Lobato

Figura 1.3-9 Evolución do censo de gando vacún destinado ao sacrificio (en milleiros de cabezas) por comunidades entre
2016 e 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)
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Para rematar a análise da produción de carne
de vacún en España resulta interesante
caracterizar as explotacións, é dicir, estimar o
número de animais que existirían por
explotación e tamén a produción que lle
correspondería a cada unha, aínda que só é
unha estimación, pois a produción sae de
datos de matadoiros, e non todas as reses
pertencen á comunidade onde se leva a cabo
o sacrificio (Táboa 1.3-4).

As comunidades que máis animais albergarían
por explotación serían Cataluña e Aragón, con
91,33 e 79,15 animais respectivamente en
2020, manténdose Cataluña como a
comunidade con máis animais durante todo o
período.

Vacas de raza limiá. Imaxe cedida por BOAGA. Autor Xurxo Lobato

Táboa 1.3-3 Descomposición do censo de gando vacún de carne (en cabezas) destinado ao sacrificio en grupos por
idades por comunidades no ano 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras (2016 – 2020)
publicadas polo MAPA.)

Comunidade
autónoma

Animais menores de 12
meses

Femias entre 12 e 24
meses

Xovencas de 2 anos ou
máis

N.° total de animais por
comunidade

Galicia 229.215,00 5.679,00 101,00 234.995,00

Asturias 27.200,00 7.040,00 2.020,00 36.260,00

Cantabria 12.329,00 1.545,00 1.726,00 15.600,00

País Vasco 10.328,00 1.501,37 258,00 12.087,37

Navarra 18.489,00 2.365,00 66,00 20.920,00

A Rioxa 14.346,00 2.010,00 616,00 16.972,00

Aragón 267.009,00 9.094,00 281,00 276.384,00

Cataluña 398.533,00 13.092,00 1.271,00 412.896,00

Illas Baleares 6.513,00 1.020,00 0,00 7.533,00

Castela e León 361.110,00 27.614,00 3.074,00 391.798,00

Madrid 16.725,00 4.653,00 109,00 21.487,00

Castela- A Mancha 183.953,00 27.300,00 2.126,00 213.379,00
Comunidade
Valenciana 14.981,00 1.472,00 79,00 16.532,00

Rexión de Murcia 48.864,00 3.003,00 0,00 51.867,00

Estremadura 209.212,00 16.887,00 3.591,00 229.690,00

Andalucía 57.806,00 8.558,00 930,00 67.294,00

Illas Canarias 3.448,00 768,00 0,00 4.216,00

TOTAL ESPAÑA 1.880.061,00 133.601,37 16.248,00 2.029.910,37
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Táboa 1.3-4 Número de animais en vacún de carne destinados a sacrificio existentes nas principais comunidades
produtoras nos anos 2016 e 2020 e rendemento medio das explotacións. (Fonte: Elaboración propia a partir das
Enquisas Gandeiras (2016 – 2020) e Enquisas de Sacrificios (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)

Comunidade autónoma

N.° animais Animais/Explotacións Produción (ton) Prod./explot. (kg)

2016 2020 % Dif. 2016 2020 % Dif. 2016 2020 2016 2020 % Dif.

Cataluña 391.927,80 412.896,00 5,35% 86,92 91,33 5,07% 132.503,77 125.355,16 29.386,51 27.727,31 -5,65%

Castela e León 387.147,00 391.798,00 1,20% 23,71 24,99 5,38% 112.817,24 110.847,45 6.910,28 7.070,25 2,32%

Galicia 240.966,00 234.995,00 -2,48% 7,17 7,13 -0,57% 96.548,62 95.603,10 2.874,58 2.902,08 0,96%

Castela- A Mancha 175.289,60 213.379,00 21,73% 45,28 54,71 20,82% 47.068,95 54.038,82 12.159,38 13.856,11 13,95%

Aragón 242.343,00 276.384,00 14,05% 72,58 79,15 9,05% 32.074,11 36.226,54 9.605,90 10.374,15 8,00%

Madrid 21.246,20 21.487,00 1,13% 12,54 12,11 -3,48% 29.156,40 35.100,73 17.211,57 19.775,06 14,89%

Estremadura 214.244,50 229.690,00 7,21% 16,00 15,35 -4,07% 32.499,54 32.226,84 2.426,97 2.153,48 -11,27%

Andalucía 69.980,06 67.294,00 -3,84% 12,28 8,51 -30,67% 25.337,91 27.286,17 4.446,81 3.452,63 -22,36%

Resto CCAA 168.364,58 181.987,37 8,09% 5,24 6,05 15,48% 129.006,19 161.055,56 4.011,26 0,13 -100,00%

TOTAL ESPAÑA 1.911.509 2.029.910 6,19% 16,68 17,61 5,54% 637.012,74 677.740,38 5.559,74 0,05 -100,00%

1.3.4. PORCINO

Trátase da especie con maior produción de
carne de España, con 5 millóns de toneladas
de carne producidas no ano 2020.

1.3.4.1. Evolución e distribución rexional da
produción de carne en España

A produción do ano 2020 alcanza as cifras
máis elevadas dentro do período estudado,
seguindo unha tendencia de aumento durante
todo o período, como aparece representado
na Figura 1.3-10. A produción aumentou desde
2003 en case 2 millóns de toneladas, o cal se
traduce nun incremento do 56,9% entre 2003
e 2020.

Figura 1.3-10 Evolución da produción de carne de porcino
(en millóns de toneladas) en España desde 2003 a 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de Enquisas de
Sacrificios (2004-2020) e Anuarios de Estatística (2003-
2018) do MAPA.)
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A distribución das producións é heteroxénea
entre as distintas comunidades autónomas
(Figura 1.3-11⁶) e, igual que para o gando
vacún, Cataluña é a maior produtora, cun
39,88% da produción de España para o ano
2020. En segunda posición atópase Aragón, co
18,34%, seguida de Castela e León, co 13,27%.
Estas tres comunidades representan o 71,49%
da produción. Galicia atópase neste caso na
oitava posición, con 91.000 toneladas, o que
representa o 1,83% da produción total.

Cataluña é a maior produtora de carne
de porcino cun 39,88% do total da
produción española de ano 2020.

A produción de carne de porcino en Galicia
sufriu un descenso entre os anos 2009 e 2013
(Figura 1.2-8). Nos últimos anos, no entanto,
experimentou unha tendencia ao crecemento,
aínda que sen recuperar os valores máximos
de produción de 2004 (103,37 milleiros de
toneladas). O resto de comunidades,
exceptuando aquelas de cifras moi baixas,
están incrementando as súas cifras de
produción nos últimos anos, como se pode
apreciar na Figura 1.3-12.

6. Esta figura non recolle as producións de todas as comunidades, xa que se descoñece a cifra de Cantabria e do País Vasco, por seren datos
confidenciais. Isto non afecta ao total da produción de España, por estaren sumadas no cómputo global as producións de todas as
comunidades. As producións de Cantabria e do País Vasco representan menos do 2 % do total.

Figura 1.3-11 Produción de carne de porcino nas principais comunidades produtoras en 2020 (%). (Fonte: Elaboración
propia a partir de Enquisas de Sacrificios (2004-2020) e Anuarios de Estatística (2003-2018) do MAPA.)
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1.3.4.2. Evolución no número de
explotacións

A produción de carne de porcino presenta
unha grande heteroxeneidade na tipoloxía das
explotacións en función da súa finalidade
produtiva (cría de leitóns, transición, ceba…).
Ademais, cóntase cun gran número de
explotacións, xa que se contabilizan aquelas
que son destinadas á produción de carne para
a súa comercialización (que son as menos
numerosas) e unha ampla cantidade de
explotacións familiares para autoconsumo. O
cómputo total das explotacións de porcino de
España, nas principais comunidades
produtoras, preséntase na Táboa 1.3-5.

Como se comentaba anteriormente, as
granxas porcinas son heteroxéneas e non
todas dan un resultado en animais que
directamente vaian ser sacrificados, polo que
estas cifras se abordan de xeito separado. Na
Táboa 1.3-6 móstrase o número de
explotacións en forma de cebadeiro, sumadas
a aquelas que conteñen todo o ciclo produtivo

(chamadas de ciclo pechado ou completo) e ás
de produción mixta que producen leitóns pero
onde tamén son cebados, sexan ou non
profesionais.

Comparando a Táboa 1.3-5 e a Táboa 1.3-6, a
diferenza entre o número de explotacións que
se dedican a algunha das etapas de produción
de porcino e as que están máis centradas na
produción de carne é de 15.140 explotacións, é
dicir, que só 15.140 explotacións non producen
animais con destino ao matadoiro.

Galicia é a comunidade que máis ceba
produce, con 29.619 explotacións en xaneiro
de 2021, o que supón un aumento do 7,6%
desde xaneiro de 2016, cando o número de
explotacións era de 27.530. Se este valor se
compara co número total de explotacións,
obsérvase que o número de explotacións con
animais que teñen por destino o sacrificio é o
88,91% das totais de Galicia, e para
Estremadura, Andalucía e Castela e León, o
91,53%, o 87,65% e o 36,70% respectivamente.

Figura 1.3-12 Evolución da produción de carne de porcino (en milleiros de toneladas) por comunidades autónomas
desde 2004 a 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas de Sacrificios (2004 – 2020) publicadas polo
MAPA.)
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Táboa 1.3-5 Evolución do número de explotacións do sector porcino nas principais comunidades produtoras entre os
anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)

Comunidade
autónoma

Xaneiro
2016

Xaneiro
2017

Xaneiro
2018

Xaneiro
2019

Xaneiro
2020

Xaneiro
2021

Variación n.°
2016-2021

% Variación
2016-2021

% sobre
total xan.

2021

Cataluña 6.080,00 6.070,00 6.093,00 6.082,00 6.055,00 6.056,00 -24,00 -0,39% 6,87%

Aragón 4.094,00 4.212,00 4.310,00 4.423,00 4.538,00 4.628,00 534,00 13,04% 5,25%

Castela e
León 10.686,00 10.216,00 9.847,00 9.593,00 8.972,00 8.788,00 -1.898,00 -17,76% 9,96%

Castela- A
Mancha 1.636,00 1.514,00 1.527,00 1.530,00 1.506,00 1.490,00 -146,00 -8,92% 1,69%

Rexión de
Murcia 1.560,00 1.510,00 1.541,00 1.503,00 1.514,00 1.530,00 -30,00 -1,92% 1,73%

Andalucía 12.654,00 12.491,00 12.410,00 12.252,00 12.088,00 12.057,00 -597,00 -4,72% 13,67%

Comunidade
Valenciana 985,00 974,00 964,00 962,00 957,00 951,00 -34,00 -3,45% 1,08%

Galicia 27.913,00 28.177,00 28.362,00 28.517,00 28.755,00 29.938,00 2.025,00 7,25% 33,94%

Estremadura 13.635,00 13.188,00 13.322,00 13.366,00 13.406,00 13.390,00 -245,00 -1,80% 15,18%

Resto CCAA 8.232,00 8.306,00 8.125,00 8.027,00 8.399,00 9.377,00 1.145,00 13,91% 10,63%

TOTAL 87.475,00 86.658,00 86.501,00 86.255,00 86.190,00 88.205,00 730,00 0,83% 100,00%

Táboa 1.3-6 Evolución do número de explotacións de produción de carne de porcino (con destino sacrificio) nas
principais comunidades produtoras entre os anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas
no Informe SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)

Comunidade
autónoma

Xaneiro
2016

Xaneiro
2017

Xaneiro
2018

Xaneiro
2019

Xaneiro
2020

Xaneiro
2021

Variación n.°
2016-2021

% Variación
2016-2021

% sobre
total xan.

2021

Cataluña 4.995,00 4.980,00 4.933,00 4.906,00 4.870,00 4.878,00 -117,00 -2,34% 6,68%

Aragón 3.297,00 3.404,00 3.559,00 3.666,00 3.753,00 3.825,00 528,00 16,01% 5,24%

Castela e León 4.299,00 3.743,00 3.624,00 3.513,00 3.362,00 3.225,00 -1.074,00 -24,98% 4,41%

Castela-A Mancha 1.243,00 1.149,00 1.159,00 1.143,00 1.130,00 1.121,00 -122,00 -9,81% 1,53%

Rexión de Murcia 1.335,00 1.302,00 1.335,00 1.303,00 1.312,00 1.317,00 -18,00 -1,35% 1,80%

Andalucía 11.535,00 8.274,00 11.227,00 10.754,00 10.585,00 10.569,00 -966,00 -8,37% 14,47%

Comunidade Valenciana 829,00 833,00 828,00 827,00 820,00 819,00 -10,00 -1,21% 1,12%

Galicia 27.530,00 27.811,00 27.975,00 28.151,00 28.427,00 29.619,00 2.089,00 7,59% 40,54%

Estremadura 12.576,00 12.212,00 12.239,00 12.113,00 12.244,00 12.256,00 -320,00 -2,54% 16,77%

Resto CCAA 4.395,00 4.474,00 4.372,00 4.387,00 4.539,00 5.436,00 1.041,00 23,69% 7,44%

TOTAL 72.034,00 68.182,00 71.251,00 70.763,00 71.042,00 73.065,00 1.031,00 1,43% 100,00%

Na Figura 1.3-13 apréciase claramente o incremento no número de explotacións, con Galicia como
comunidade con maior incremento en número, con 2.089 explotacións máis, seguida de Aragón,
que pasou de 3.297 explotacións en 2016 a 3.825 explotacións a xaneiro de 2021. Tamén se
produciu un aumento do 23,7% no conxunto do resto das comunidades autónomas.
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Figura 1.3-13 Evolución do número de explotacións de carne de porcino nas principais comunidades produtoras entre
os anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)

1.2.4.3. Modelos de produción en España e
características das explotacións

As explotacións de porcino tradicionais están
ligadas á economía familiar do medio rural,
como unha actividade complementaria, cun
reducido e escaso número de animais. A carne
de porcino conta desde sempre cunha
relevancia cultural que se ve reflectida na
gastronomía de todas as rexións do país, na
que xogan un papel destacado tanto as carnes
frescas como os produtos cárnicos
transformados.

Debido ás características zootécnicas do
porco, este sector alcanzou un alto grao de
industrialización e intensificación produtiva
nas súas principais especies de abastos. Isto
provocou que algunhas razas autóctonas se
atopasen a pouco da extinción, aínda que na
actualidade volven a ser explotadas pero en
menor medida. Estas razas autóctonas son
razas pertencentes ao tronco céltico e ao
tronco ibérico.

O sector cárnico de porcino é un sector
fortemente vertebrado, industrializado e cun
alto grao de asociacionismo, moi ligado á
industria transformadora, que alcanzou un
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elevado nivel de eficiencia produtiva. Así,
neste contexto, nos últimos anos estase
incrementado o número de explotacións de
ciclo pechado, o cal permite obter un maior
rendemento. O habitual era que existise unha
marcada especialización produtiva por
comunidade, producíndose un intenso
intercambio comercial de animais, de xeito
que unhas comunidades eran produtoras de
leitóns que eran enviados a outras
comunidades para cebar en cebadeiros
localizados, tradicionalmente, preto da
industria transformadora.

Nos últimos anos, en concreto no período
2016-2020 (Táboa 1.3-7), produciuse un claro
aumento do número de animais na maioría
das comunidades autónomas, a excepción das
que xa tiñan baixos censos (de menos de

10.000 animais), que nos últimos anos aínda
os reduciron máis, afianzándose así a
especialización produtiva por territorios.

A Figura 1.3-14 recolle os datos anteriores dun
xeito máis claro, de modo que pode verse
como as comunidades con maior número de
porcos censados destinados a sacrificio
continúan aumentando estas cifras.

Os animais destinados ao sacrificio proceden
de tres grupos de idades: na maior parte das
comunidades o principal grupo destinado a
carne son os porcos de ceba, seguidos dos
leitóns e, por último, dos porcos de entre 20 e
49 kg de peso vivo. En total, en España foron
censados 30.129.586 animais de especie
porcina con destino a sacrificio (Táboa 1.3-8).

Comunidade
autónoma

Novembro
2016

Novembro
2017

Novembro
2018

Novembro
2019

Novembro
2020

% Variación
2016 - 2020

Galicia 995.302,07 1.016.621,93 1.100.481,44 1.252.955,63 1.204.790,00 21,05 %

Asturias 12.688,00 8.379,00 7.816,00 6.360,00 5.934,00 -53,23 %

Cantabria 2.068,00 1.081,00 1.126,97 1.162,44 1.310,00 -36,65 %

País Vasco 30.873,00 33.323,00 34.162,00 34.238,00 34.518,00 11,81 %

Navarra 579.837,16 580.872,51 540.057,43 586.891,16 613.227,00 5,76 %

A Rioxa 91.960,23 107.150,66 117.418,58 118.844,52 129.913,00 41,27 %

Aragón 6.547.905,16 7.240.811,96 7.527.475,31 7.632.386,78 8.166.483,00 24,72 %

Cataluña 6.998.130,71 7.147.703,36 7.179.058,59 7.292.855,41 7.448.300,00 6,43 %

Illas Baleares 35.498,00 38.463,47 38.540,33 37.672,22 39.736,00 11,94 %

Castela e León 3.512.159,37 3.582.858,00 3.690.554,00 3.799.594,00 3.932.424,00 11,97 %

Madrid 15.803,44 13.860,15 14.271,85 14.563,95 17.622,00 11,51 %

Castela-A
Mancha 1.505.310,71 1.461.378,43 1.586.221,16 1.433.458,85 1.574.757,00 4,61 %

Comunidade
Valenciana 1.067.072,84 1.084.497,37 1.061.237,62 1.070.617,26 1.134.692,00 6,34 %

Rexión de
Murcia 1.730.711,13 1.731.854,75 1.830.069,19 1.839.536,07 1.967.382,00 13,67 %

Estremadura 1.291.465,57 1.029.010,11 1.131.875,36 1.075.757,57 1.304.357,00 1,00 %

Andalucía 2.318.924,75 2.367.886,25 2.376.820,05 2.403.451,00 2.510.222,00 8,25 %

Illas Canarias 47.488,40 39.854,52 37.498,24 41.881,18 43.919,00 -7,52 %

TOTAL ESPAÑA 26.783.198,54 27.485.606,48 28.274.684,14 28.642.226,07 30.129.586,00 12,49 %

Táboa 1.3-7 Evolución no censo de porcino destinado ao sacrificio (número de cabezas) por comunidades entre 2016 e
2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)
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Do mesmo xeito que se abordaba en vacún,
faise unha estimación do número de animais
que habería por explotación tendo en conta as
cifras de explotacións comentadas noutro
apartado. Esta análise só se realiza para as
comunidades anteriormente definidas como
as maiores produtoras.

Galicia é a comunidade con menor número de
animais censados con destino a sacrificio en
comparación coas outras altas produtoras,
polo que as súas cifras de animais por
explotación son das máis baixas (Táboa 1.3-9).
Con todo, aumenta o número medio de
animais para carne por explotación a 40,68
para o ano 2021, 4,89 prazas máis que para
2016.

Nos datos de producións, repartindo toda a
carne producida na comunidade entre as
explotacións con aptitude cárnica, o maior
rendemento tería lugar en Cataluña, con
409.017,67 kg no 2020, o que supón un
incremento con respecto ao ano 2016
(360.207,38). Galicia tamén estaría
aumentando os rendementos o mesmo que o
global de España. Porén, o resto de
comunidades non desagregadas na Táboa 1.3-
9 diminuíron a súa produción por riba do 50%.

Figura 1.3-14 Evolución do censo de porcino destinado ao sacrificio (en milleiros de cabezas) por comunidades entre
2016 e 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)

Táboa 1.3-8 Descomposición do censo porcino (en
cabezas) destinado ao sacrificio en grupos por idades
por comunidades no ano 2020. (Fonte: Elaboración
propia a partir das Enquisas Gandeiras (2016 – 2020)
publicadas polo MAPA.)

Comunidade
autónoma Leitóns

Porcos de 20 –
49 kg de peso

vivo
Porcos de ceba

N.° total de
animais por
comunidade

Galicia 258.211,00 166.290,00 780.289,00 1.204.790,00

Asturias 1.780,00 1.483,00 2.671,00 5.934,00

Cantabria 298,00 295,00 717,00 1.310,00

País Vasco 2.811,00 11.578,00 20.129,00 34.518,00

Navarra 88.113,00 83.174,00 441.940,00 613.227,00

A Rioxa 17.699,00 46.680,00 65.534,00 129.913,00

Aragón 2.264.582,00 2.541.121,00 3.360.780,00 8.166.483,00

Cataluña 2.420.440,00 1.738.404,00 3.289.456,00 7.448.300,00

Illas
Baleares 25.324,00 2.966,00 11.446,00 39.736,00

Castela e
León 1.202.130,00 760.246,00 1.970.048,00 3.932.424,00

Madrid 8.259,00 3.796,00 5.567,00 17.622,00

Castela- A
Mancha 479.709,00 336.067,00 758.981,00 1.574.757,00

Comunidade
Valenciana 333.655,00 279.946,00 521.091,00 1.134.692,00

Rexión de
Murcia 226.299,00 708.558,00 1.032.525,00 1.967.382,00

Estremadura 391.832,00 146.737,00 765.788,00 1.304.357,00

Andalucía 747.816,00 695.044,00 1.067.362,00 2.510.222,00

Illas
Canarias 15.090,00 11.785,00 17.044,00 43.919,00

TOTAL
ESPAÑA 8.484.048,00 7.534.170,00 14.111.368,00 30.129.586,00
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Os animais destinados ao sacrificio proceden
de tres grupos de idades: na maior parte das
comunidades o principal grupo destinado a
carne son os porcos de ceba, seguidos dos
leitóns e, por último, dos porcos de entre 20 e
49 kg de peso vivo. En total, en España foron
censados 30.129.586 animais de especie
porcina con destino a sacrificio (Táboa 1.3-8).

Comunidade
autónoma

N.° animais Animais/Explotacións Produción (ton) Prod./explot. (kg)

2016 2020 % Dif. 2016 2020 % Dif. 2016 2020 2016 2020 % Dif.

Cataluña 6.998.130,71 7.448.300,00 6,43% 1.405,25 1.526,92 8,66% 1.793.832,73 1.995.188,21 360.207,38 409.017,67 13,55%

Aragón 6.547.905,16 8.166.483,00 24,72% 1.923,59 2.135,03 10,99% 476.297,74 917.506,91 139.922,96 239.871,09 71,43%

Castela e León 3.512.159,37 3.932.424,00 11,97% 938,33 1.219,36 29,95% 568.342,74 663.926,33 151.841,50 205.868,63 35,58%

Castela- A
Mancha 1.505.310,71 1.574.757,00 4,61% 1.310,11 1.404,78 7,23% 341.122,55 407.351,91 296.886,46 363.382,62 22,40%

Rexión de Murcia 1.730.711,13 1.967.382,00 13,67% 1.329,27 1.493,84 12,38% 296.712,88 361.704,01 227.890,07 274.642,38 20,52%

Andalucía 2.318.924,75 2.510.222,00 8,25% 280,27 237,51 -15,26% 311.098,43 304.354,92 37.599,52 28.796,95 -23,41%

Comunidade
Valenciana 1.067.072,84 1.134.692,00 6,34% 1.281,00 1.385,46 8,15% 119.779,65 126.975,60 143.793,10 155.037,37 7,82%

Galicia 995.302,07 1.204.790,00 21,05% 35,79 40,68 13,66% 82.290,32 91.615,86 2.958,91 3.093,15 4,54%

Estremadura 1.291.465,57 1.304.357,00 1,00% 105,75 106,43 0,64% 74.172,22 74.638,45 6.073,72 6.089,95 0,27%

Resto CCAA 816.216,23 886.179,00 8,57% 182,44 163,02 -10,64% 116.250,87 58.783,67 25.983,65 10.813,77 -58,38%

TOTAL ESPAÑA 26.783.199 30.129.586 12,49% 392,82 412,37 4,98% 4.179.900,12 5.002.045,88 61.305,04 68.460,22 11,67%

Táboa 1.3-9 Número de animais en porcino destinados a sacrificio existentes nas principais comunidades produtoras
nos anos 2016 e 2020 e rendemento medio das explotacións. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras
(2016 – 2020) e Enquisas de Sacrificios (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)

Porco Celta. Imaxe cedida por ASOPORCEL
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1.3.5. OVINO

No caso do Estado español non se agrupan
ovino e caprino, como acontecía ao analizar a
produción da Unión Europea, pero aínda así
trátase dunha produción de baixos valores,
con 115,12 milleiros de toneladas en 2020.

1.3.5.1. Evolución e distribución rexional da
produción de carne en España

A evolución da produción de carne de ovino
(Figura 1.3-15) parte de 236,16 milleiros de
toneladas no ano 2003 e chega aos 124,42
milleiros en 2009. A partir dese ano móstrase
unha pequena recuperación da produción, se
ben volve a decrecer nos últimos anos ata os
115,12 milleiros de toneladas no ano 2020.

Ao analizar o reparto da produción entre as
comunidades, Galicia non se atopa entre as
principais produtoras, cunha produción de só
0,26 milleiros de toneladas para o ano 2020.
Castela e León é a maior produtora de España
co 13,52% da produción total para 2020
(Figura 1.3-16).

Non se conta con datos individuais de todas as
comunidades, por existiren algunhas con
datos confidenciais, pero en todo caso son
producións que representan menos dun 2%
dentro do total de España.

Castela e León é a maior produtora de
España co 13,52% da produción total
para 2020.

Figura 1.3-15 Evolución da produción de carne de ovino (en milleiros de toneladas) en España desde 2003 a 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de Enquisas de Sacrificios (2004-2020) e Anuarios de Estatística (2003-2018) do MAPA.)

Figura 1.3-16 Produción de carne de ovino nas principais
comunidades produtoras en 2020 (%). (Fonte:
Elaboración propia a partir de Enquisas de Sacrificios do
MAPA.)
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Polo xeral a produción de ovino caeu en todas
as comunidades, como se contempla na
Figura 1.3-17, coa excepción de Andalucía, que
pasou de producir 4,90 milleiros de toneladas
en 2004 a 6,99 milleiros no ano 2020.

Tamén se aprecia na Figura 1.3-17 a
insignificancia da produción, tanto en Galicia
coma noutras comunidades da cornixa
cantábrica, ou mesmo nas illas Canarias.

1.3.5.2. Evolución no número de
explotacións

Como xa se indicou, existe certa dificultade á
hora de contabilizar as explotacións de ovino
e caprino, xa que non todas as comunidades
dispoñen de datos por separado⁷.

En xaneiro de 2021, España contaba con
110.781 explotacións de ovino, dentro das
cales hai algunhas non dedicadas á produción
de carne, como as leiteiras, e outras
clasificacións non especificadas⁸.

Igual que a nivel europeo e mundial, a
produción de carne de ovino segue a mesma
tendencia a nivel estatal, cun número de
explotacións bastante reducido. Só Andalucía
supera as 18.000 explotacións (Táboa 1.3-10),
mentres que as maiores produtoras —como
Castela e León e Castela–A Mancha— non
exceden as 8.000 e 4.000 explotacións
respectivamente. Estas cifras son indicativas
de que Castela e León, coa maior produción,
conta con explotacións máis grandes en
termos de número de animais.

Na Figura 1.3-18 reflíctese a diminución do
número de explotacións que se produciu na
maioría das comunidades nos últimos cinco
anos. As únicas comunidades que rexistran un
aumento son a Rexión de Murcia e Andalucía,
e tamén o grupo que se recolle como “Resto
CCAA”, que se ben sufriu unha caída no
número de explotacións en 2017 na
actualidade está aumentando
paulatinamente o seu número.

7. En Galicia os datos do SITRAN adxudican o cómputo global das dúas explotacións a cada unha por separado tamén. Este problema de
duplicación de cifras trata de solucionarse a partir de datos da Estatística Agraria da Consellería do Medio Rural. Realízase unha estimación a
partir das porcentaxes que dentro destes datos supoñen as explotacións de cabras (ao redor dun 15 %) e as de ovellas (ao redor do 71 %), cun
sobrante que corresponde a explotacións mixtas de cabras e ovellas. Estas porcentaxes obtéñense as partir das cifras exactas de explotacións
de ovellas e de cabras e do cómputo de todas, pois a fracción porcentual de cada grupo é semellante ao longo dos anos.

8. Para elaborar a Táboa 1.310, as explotacións leiteiras e outras clasificacións non foron tidas en conta. Para as cifras de Galicia tampouco son
tidas en conta, e empréganse tamén as porcentaxes calculadas anteriormente, de xeito que as cifras obtidas son estimacións.

Figura 1.3-17 Evolución da produción de carne de ovino (en milleiros de toneladas) por comunidades autónomas desde
2004 a 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas de Sacrificios (2004 – 2020) publicadas polo MAPA.)
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1.3.5.3. Modelos de produción en España e
características das explotacións

De xeito tradicional o sector cárnico ovino foi
un piar da gandaría española, debido ás
características climáticas, orográficas e
edafolóxicas da contorna, localizada
fundamentalmente na zona central do
territorio español. Neste territorio é ben
recoñecida a transhumancia, que aínda segue

en vixencia. É unha tradición moi antiga en
múltiples áreas e ten unha grande
importancia cultural e medioambiental que
afecta a todo o país. O sector ovino constituíu
un eixe vertebrador social, produtivo,
comercial e cultural que contou coa poderosa
organización “Concejo de Mesta”, motor da
economía do país durante longos períodos
históricos.

Figura 1.3-18 Evolución do número de explotacións de carne de ovino nas principais comunidades produtoras entre os
anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)

Táboa 1.3-10 Evolución do número de explotacións de ovino de carne nas principais comunidades produtoras entre os
anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)

Comunidade
autónoma Xaneiro 2016 Xaneiro 2017 Xaneiro 2018 Xaneiro

2019 Xaneiro 2020 Xaneiro 2021 Variación n.°
2016-2021

% Variación
2016-2021

% sobre
total xan.

2021

Castela e León 7.582,00 7.477,00 7.353,00 7.285,00 7.347,00 7.130,00 -452,00 -5,96 % 7,01 %

Castela-A
Mancha 4.544,00 4.379,00 4.311,00 4.164,00 4.130,00 4.002,00 -542,00 -11,93 % 3,93 %

Cataluña 3.081,00 3.099,00 3.052,00 3.035,00 2.988,00 3.045,00 -36,00 -1,17 % 2,99 %

Rexión de
Murcia 1.774,00 1.733,00 1.782,00 1.833,00 1.912,00 2.007,00 233,00 13,13 % 1,97 %

Aragón 4.087,00 3.960,00 3.814,00 3.731,00 3.673,00 3.664,00 -423,00 -10,35 % 3,60 %

Comunidade
Valenciana 1.236,00 1.264,00 1.252,00 1.216,00 1.205,00 1.205,00 -31,00 -2,51 % 1,18 %

Andalucía 18.294,00 13.428,00 18.670,00 18.524,00 18.345,00 18.599,00 305,00 1,67 % 18,28 %

Resto CCAA 59.742,10 58.525,40 58.555,45 58.107,25 58.585,90 58.898,85 -843,25 -1,41 % 59,76 %

TOTAL 100.340,10 93.865,40 98.789,45 97.895,25 98.185,90 98.550,85 -1.789,25 -1,78 % 100,00 %
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Esta importancia cultural queda reflectida no
consumo, pois aínda que se produce de xeito
continuado ao longo do ano, cobra vital
importancia en determinadas épocas festivas
e de celebración.

A relevancia deste gando radica tamén na súa
tripla aptitude produtiva (carne, leite e la),
aínda que na actualidade a profesionalización
do sector está relegando a produción de la a
un segundo plano.

A produción de ovino español preséntase
coma unha das máis relevantes na Unión
Europea, na que abunda o uso de razas de
elevada rusticidade, perfectamente
adaptadas ao medio, conformadas por
animais de pequeno tamaño alimentados
mediante o pastoreo e sacrificados a unha
idade temperá, o que dá lugar a canais e

rendementos menores, ao contrario do que
acontece no resto da UE, e condiciona as
exportacións.

A producción de ovino español
preséntase como unha das máis
relevantes na Unión Europea.

Pero a pesar deste cambio cara a un sector
máis profesional, en todas as comunidades
está descendendo o número de animais
censados con destino ao sacrificio⁹, a
excepción de Madrid, Cantabria e
Estremadura, que experimentaron un
aumento no número de animais entre 2016 e
2020 (Táboa 1.3-11). Este aumento chama a
atención, xa que Madrid e Cantabria, cunhas
producións pequenas e con tendencia a

Táboa 1.3-11 Evolución no censo de ovino destinado ao sacrificio (cordeiros) por comunidades entre 2016 e 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)

Comunidade
autónoma

Novembro
2016

Novembro
2017

Novembro
2018

Novembro
2019

Novembro
2020

% Variación
2016 - 2020

Galicia 41.066,00 19.276,00 48.373,00 40.201,00 37.459,00 -8,78%

Asturias 7.650,00 7.118,00 6.255,00 6.208,00 5.836,00 -23,71%

Cantabria 4.810,00 7.849,00 6.226,00 4.848,00 5.339,00 11,00%

País Vasco 14.056,35 12.461,02 11.662,83 10.842,00 10.876,57 -22,62%

Navarra 44.217,00 40.528,00 32.584,00 32.554,00 30.340,00 -31,38%

A Rioxa 20.716,00 24.102,00 23.662,00 20.841,00 18.168,00 -12,30%

Aragón 416.823,00 405.647,00 397.349,00 391.684,00 406.469,00 -2,48%

Cataluña 168.659,00 156.785,00 174.938,00 168.217,00 162.040,00 -3,92%

Illas Baleares 81.771,00 81.467,00 79.481,00 79.331,00 81.738,00 -0,04%

Castela e León 562.377,00 564.077,00 528.983,00 498.946,00 413.373,00 -26,50%

Madrid 20.784,00 18.126,00 19.375,00 23.259,00 23.210,00 11,67%
Castela-A
Mancha 386.230,00 382.586,00 412.199,00 421.983,00 358.846,00 -7,09%

Comunidade
Valenciana 67.278,00 68.480,00 58.881,00 58.945,00 60.479,00 -10,11%

Rexión de
Murcia 221.657,00 200.975,00 220.829,00 209.077,00 218.924,00 -1,23%

Estremadura 817.143,00 903.391,00 907.206,00 925.819,00 935.086,00 14,43%

Andalucía 521.378,00 465.627,00 470.302,00 447.981,00 519.904,00 -0,28%

Illas Canarias 12.320,00 12.411,00 8.947,00 9.079,00 8.432,00 -31,56%

TOTAL ESPAÑA 3.408.935,35 3.370.906,02 3.407.252,83 3.349.815,00 3.296.519,57 -3,30%

9. Os animais que se contemplan como destinados a sacrificio son só cordeiros, entendendo como tal animais, tanto femias coma machos, de
ata 12 meses.
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decrecer, están aumentando o número de
sacrificios, o que pode ser indicativo de que se
sacrifican animais procedentes doutras
comunidades.

A evolución do número de animais destinados
a sacrificio preséntase máis claramente na
Figura 1.3-19. Para Castela-A Mancha a
tendencia non é tan clara coma no resto de
comunidades, onde a pesar da variación
negativa entre 2016 e 2020 (-7,09%) houbo
algúns aumentos de animais censados na
metade do período.

As comunidades con maiores producións
(Castela e León, Castela-A Mancha e
Cataluña) contan con rabaños cun número de
animais destinados a sacrificio estimados
entre 50 e 100 para o ano 2020 (Táboa 1.3-12).
A nivel xeral, as producións por explotación
están na maioría dos casos entre as 3
toneladas e as 6,5, aínda que estes valores
poderían variar en función dos sacrificios que
se produzan na mesma.

Figura 1.3-19 Evolución do censo de ovino destinado ao sacrificio (cordeiros) por comunidades entre 2016 e 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)

Comunidade
autónoma

N.° animais Animais/Explotacións Produción (ton) Prod./explot. (kg)

2016 2020 % Dif. 2016 2020 % Dif. 2016 2020 2016 2020 % Dif.

Castela e León 562.377,00 413.373,00 -26,50% 75,21 57,98 -22,92% 29.173,92 31.669,03 3.901,82 4.441,66 13,84%

Castela- A
Mancha 386.230,00 358.846,00 -7,09% 88,20 89,67 1,66% 16.393,24 15.569,26 3.743,60 3.890,37 3,92%

Cataluña 168.659,00 162.040,00 -3,92% 54,42 53,22 -2,22% 16.881,61 15.099,33 5.447,44 4.958,73 -8,97%

Murcia 221.657,00 218.924,00 -1,23% 127,90 109,08 -14,72% 11.504,59 12.602,63 6.638,54 6.279,34 -5,41%

Aragón 416.823,00 406.469,00 -2,48% 105,26 110,94 5,39% 11.670,89 12.519,90 2.947,20 3.417,00 15,94%

Comunidade
Valenciana 67.278,00 60.479,00 -10,11% 53,23 50,19 -5,70% 9.593,93 7.780,10 7.590,13 6.456,52 -14,94%

Andalucía 521.378,00 519.904,00 -0,28% 38,83 27,95 -28,01% 6.601,09 6.990,42 491,59 375,85 -23,54%

Resto CCAA 1.064.533,35 1.156.484,57 8,64% 17,21 18,62 8,19% 15.092,37 12.788,16 243,98 125,66 -48,49%

TOTAL ESPAÑA 3.408.935,35 3.296.519,57 -3,30% 35,07 32,39 -7,64% 116.911,64 115.018,84 1.202,79 1.851,74 53,95%

Táboa 1.3-12 Número de animais en ovino destinados a sacrificio existentes nas principais comunidades produtoras nos
anos 2016 e 2020 e rendemento medio das explotacións. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras
(2016 – 2020) e Enquisas de Sacrificios (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)
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Figura 1.3-21 Produción de carne de caprino nas principais comunidades produtoras en 2020 (%). (Fonte: Elaboración
propia a partir de Enquisas de Sacrificios do MAPA.)

1.3.6. CAPRINO

1.3.6.1. Evolución e distribución rexional da produción de carne en España

A produción de caprino en España sitúase nos 10,15 milleiros de toneladas no ano 2020, valor por
debaixo dos 13,89 milleiros de toneladas alcanzados en 2003 (Figura 1.3-20).

A comunidade autónoma con maior produción de carne cabrúa foi Andalucía, co 38,5% da
produción de España en 2020 (Figura 1.3-21), o que xunto ás Illas Canarias e Murcia representa
case o 70% da produción. Galicia, co 0,5%, non representa unha porcentaxe relevante da
produción do total de España.

Figura 1.3-20 Evolución da produción de carne de caprino (en milleiros de toneladas) en España desde 2003 a 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de Enquisas de Sacrificios (2004-2020) e Anuarios de Estatística (2003-2018) do
MAPA.)
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As dúas maiores produtoras de carne caprina, Andalucía e as Illas Canarias, seguen tendencias
moi diferentes na evolución das súas producións (Figura 1.3-22). Mentres que Andalucía
experimentou un crecemento, as Illas Canarias están vendo como se reducen as súas producións
desde o ano 2007, o que as levou a deixaren de ser a principal produtora desta carne en 2010,
cando Andalucía as superou cunha produción de 3,13 milleiros de toneladas. Na Figura 1.3-22
tamén se reflicte a baixa produción das comunidades do norte de España, entre as que se atopa
Galicia, cunha tendencia de produción descendente.

1.3.6.2. Evolución no número de
explotacións

O sector da carne caprina tamén sufriu un
descenso no número de explotacións dentro
do conxunto total de España, con 1.178
explotacións menos en 2021 que en 2016, o
que representa un 2,46 % menos (Táboa 1.3-
13¹⁰).

Observando a evolución do número de
explotacións dun xeito gráfico (Figura 1.3-23),

apréciase unha gran diferenza entre o número
de explotacións de Andalucía e das Illas
Canarias. O cómputo global do “Resto de
CCAA” parece que engloba un gran número de
explotacións, pero isto traduciríase en cifras
moi baixas de facerse a descomposición entre
as nove comunidades restantes. Galicia,
dentro dese cómputo, só contaba a principios
de 2021 con 3.215 explotacións, das cales 3.211
eran de reprodución para produción de carne
e unicamente dúas cebadeiros.

Figura 1.3-22 Evolución da produción de carne de caprino (en milleiros de toneladas) por comunidades autónomas
desde 2004 a 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas de Sacrificios (2004 – 2020) publicadas polo
MAPA.)

10. Igual que acontecía no caso do ovino, contabilízanse dentro do número de explotacións de caprino de carne as explotacións que se
identifican como cebadeiros, reprodución para produción de carne e reprodución mixta. Isto exclúe as de reprodución para produción de leite
e as comprendidas en “outras clasificacións”. Do mesmo xeito, realízanse estimacións a partir da fracción porcentual que representaba o gando
cabrún na totalidade de ovino-caprino de Galicia (arredor dun 15 %).
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Táboa 1.3-13 Evolución do número de explotacións de caprino de carne nas principais comunidades produtoras entre
os anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)

Comunidade
autónoma

Xaneiro
2016

Xaneiro
2017

Xaneiro
2018

Xaneiro
2019

Xaneiro
2020

Xaneiro
2021

Variación n.°
2016-2021

% Variación
2016-2021

% sobre
total xan.

2021

Andalucía 12.802,00 8.962,00 13.158,00 13.007,00 12.978,00 13.013,00 211,00 1,65% 33,11%

Illas Canarias 1.334,00 1.278,00 1.151,00 1.074,00 1.005,00 921,00 -413,00 -30,96% 2,34%

Rexión de
Murcia 1.662,00 1.560,00 1.589,00 1.632,00 1.668,00 1.714,00 52,00 3,13% 4,36%

Castela e León 2.098,00 2.149,00 2.120,00 2.139,00 2.197,00 2.128,00 30,00 1,43% 5,41%

Castela-A
Mancha 2.726,00 2.600,00 2.467,00 2.323,00 2.249,00 2.088,00 -638,00 -23,40% 5,31%

Cataluña 2.500,00 2.484,00 2.477,00 2.420,00 2.377,00 2.416,00 -84,00 -3,36% 6,15%

Comunidade
Valenciana 898,00 966,00 978,00 958,00 960,00 968,00 70,00 7,80% 2,46%

Aragón 3.402,00 3.238,00 3.115,00 3.048,00 2.961,00 2.943,00 -459,00 -13,49% 7,49%

Resto CCAA 21.026,90 20.427,60 20.557,55 20.274,75 20.566,10 21.080,15 53,25 0,25% 44,59%

TOTAL 48.448,90 43.664,60 47.612,55 46.875,75 46.961,10 47.271,15 -1.177,75 -2,43% 100,00%

Figura 1.3-23 Evolución do número de explotacións de carne de caprino nas principais comunidades produtoras entre
os anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)

1.3.6.3. Modelos de produción en España e
características das explotacións

Os sectores caprino e ovino están ligados
desde o punto de vista produtivo e
socioeconómico, e moitos aspectos analízanse
de forma conxunta para ambos sectores. De
feito, anteriormente neste capítulo
englobáronse como un só sector para o seu

estudo. Con todo, existen importantes
diferenzas produtivas dadas as
particularidades fisiolóxicas das especies; por
exemplo, a aptitude da que dispón o gando
caprino para a explotación de zonas que non
son apropiadas para o ovino, como altas
serras, zonas con escasa chuvia ou lugares
onde medran arbustos.
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Os produtos que de xeito tradicional se
obtiñan das cabras eran leite, carne e coiro.
Nos últimos tempos o sector comezou a
transformarse nun sector máis profesional
cara ao leite e á carne, aínda que segue a
aproveitarse a pel.

Igual que en ovino, o consumo ten unha clara
importancia cultural e trátase dun consumo
sobre todo estacional, coma o cabrito de leite
nas celebracións do Nadal e da Pascua.

Na actualidade, a parte de volverse un sector
máis profesional, o gando caprino identifícase
como un elemento esencial de determinadas
paisaxes e ecosistemas do noso país e de
amplas zonas da Europa mediterránea, a cuxo
mantemento contribúe.

Pero esta explotación, que tradicionalmente
tivo sobre todo relevancia na economía
familiar e de subsistencia, conta con

problemas na actualidade que lle dificultan a
súa profesionalización dun xeito integral, xa
que apenas hai remuda xeracional para asumir
este rol.

De xeito semellante ao que acontecía no
ovino, os censos de animais destinados a
sacrificio, (entendendo como tales os
cabritos) están descendendo nos últimos anos
en todas as comunidades (Táboa 1.3-14).
Galicia presenta a maior redución de número
de animais destinados a sacrificio, cun 30,68%
menos en 2020 que en 2016.

A Figura 1.3-24 recolle os datos anteriores dun
xeito máis visual. De modo xeral obsérvase
unha perda de crecemento paulatina para
todas as comunidades, a excepción de
Castela-A Mancha e Andalucía, as cales
presentan unhas maiores flutuacións ao longo
do período analizado.

Táboa 1.3-14 Evolución no censo de caprino destinado ao sacrificio (cabritos) por comunidades entre 2016 e 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)

Comunidade
autónoma

Novembro
2016

Novembro
2017

Novembro
2018

Novembro
2019

Novembro
2020

% Variación
2016 - 2020

Galicia 10.163,00 12.215,00 10.447,00 7.365,00 7.045,00 -30,68%

Asturias 5.280,00 5.404,00 4.402,00 4.589,00 3.951,00 -25,17%

Cantabria 2.909,00 1.697,00 3.554,00 2.987,00 2.868,00 -1,41%

País Vasco 1.612,00 1.521,00 1.481,30 1.452,00 1.602,50 -0,59%

Navarra 1.416,00 1.213,00 1.037,00 1.122,00 818,00 -42,23%

A Rioxa 2.184,00 2.220,00 1.877,00 2.189,00 1.792,00 -17,95%

Aragón 11.772,00 11.744,00 11.189,00 11.032,00 10.404,00 -11,62%

Cataluña 14.329,00 13.042,00 12.982,00 13.053,00 13.177,00 -8,04%

Illas Baleares 4.439,00 4.286,00 4.326,00 4.340,00 4.387,00 -1,17%

Castela e León 33.275,00 31.333,00 31.176,00 28.580,00 27.551,00 -17,20%

Madrid 6.993,00 6.718,00 7.781,00 8.981,00 9.164,00 31,05%
Castela-A
Mancha 41.595,00 35.177,00 64.543,00 56.143,00 29.452,00 -29,19%

Comunidade
Valenciana 10.502,00 10.100,00 8.043,00 7.484,00 8.382,00 -20,19%

Rexión de
Murcia 46.367,00 45.020,00 49.045,00 46.056,00 44.645,00 -3,71%

Estremadura 58.237,00 56.450,00 56.475,00 50.095,00 52.797,00 -9,34%

Andalucía 260.664,00 240.342,00 213.372,00 207.653,00 235.380,00 -9,70%

Illas Canarias 53.939,00 54.181,00 45.500,00 46.370,00 44.262,00 -17,94%

TOTAL ESPAÑA 565.676,00 532.663,00 527.230,30 499.491,00 497.677,50 -12,02%
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Táboa 1.3-15 Número de animais en caprino destinados a sacrificio existentes nas principais comunidades produtoras
nos anos 2016 e 2020 e rendemento medio das explotacións. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras
(2016 – 2020) e Enquisas de Sacrificios (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)

Comunidade
autónoma

N.° animais Animais/Explotacións Produción (ton) Prod./explot. (kg)

2016 2020 % Dif. 2016 2020 % Dif. 2016 2020 2016 2020 % Dif.

Andalucía 260.664,00 235.380,00 -9,70% 29,09 18,09 -37,81% 3.175,71 3.906,19 354,35 300,18 -15,29%

Illas
Canarias 53.939,00 44.262,00 -17,94% 42,21 48,06 13,87% 2.030,77 1.974,19 1.589,02 2.143,53 34,90%

Rexión de
Murcia 46.367,00 44.645,00 -3,71% 29,72 26,05 -12,36% 1.086,26 1.203,19 696,32 701,98 0,81%

Castela e
León 33.275,00 27.551,00 -17,20% 15,48 12,95 -16,39% 715,17 822,99 332,79 386,74 16,21%

Castela-A
Mancha 41.595,00 29.452,00 -29,19% 16,00 14,11 -11,83% 1.141,78 778,14 439,15 372,67 -15,14%

Cataluña 14.329,00 13.177,00 -8,04% 5,77 5,45 -5,45% 649,68 441,75 261,55 182,84 -30,09%

Comunidade
Valenciana 10.502,00 8.382,00 -20,19% 10,87 8,66 -20,35% 167,36 318,04 173,25 328,56 89,64%

Aragón 11.772,00 10.404,00 -11,62% 3,64 3,54 -2,76% 171,29 243,81 52,90 82,84 56,61%

Resto CCAA 93.233,00 84.424,50 -9,45% 2,37 2,15 -9,39% 750,14 441,59 19,07 11,24 -41,09%

TOTAL
ESPAÑA 565.676,00 497.677,50 -12,02% 9,04 7,60 -15,95% 9.888,16 10.129,89 158,05 158,05 -2,14%

As comunidades con maiores producións (Andalucía e Illas Canarias) presentan tamaños de
rabaños bastante diferentes (Táboa 1.3-15). As Illas Canarias teñen un tamaño de rabaño de 48
animais, mentres que Andalucía conta cun número de animais moito menor (18,09), valores os
dous que resultan superiores ao tamaño medio do rabaño en España (7,60). Nas comunidades que
presentan unha produción moito menor, habería arredor de 2 cabritos por explotación, o que
significaría que estas son aínda máis pequenas.

Andalucía, as Illas Canarias, Murcia e Castela e León acadan unhas producións de entre 1 e 3
toneladas ao ano, mentres que o resto de comunidades están por debaixo de 1 tonelada ao ano.
Estímase que no total de España a produción por explotación rolda os 160 kg.

Figura 1.3-24 Evolución do censo de caprino destinado ao sacrificio (cabritos) por comunidades entre 2016 e 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas Gandeiras (2016 – 2020) publicadas polo MAPA.)
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1.3.7. AVES

A produción de aves de curral é a segunda
maior produción de carne de España.

1.3.7.1. Evolución e distribución rexional da
produción de carne en España

A produción de carne de ave de curral acadou
en España 1,71 millóns de toneladas no ano
2020, o que mellora as cifras dos anos
anteriores, que partían en 2003 de 1,33
millóns de toneladas (Figura 1.3-25). En
resumo, esta produción aumentou dun xeito
moderado sen demasiadas flutuacións.

As comunidades que concentran a maior
parte da produción son Andalucía, Cataluña e
Galicia. Xuntas suman case un 60% da
produción total de España, é dicir, 1,02 millóns
de toneladas no ano 2020 (Figura 1.3-26).

No mesmo ano, Andalucía foi a maior
produtora de carne de ave de curral, con
437,37 milleiros de toneladas, seguida de
Cataluña e Galicia, con 361,77 e 223,52

milleiros de toneladas respectivamente.
Andalucía foi a comunidade onde se observou
o maior crecemento, ao pasar de 228,6
milleiros de toneladas en 2004 a 437,37
milleiros en 2020. Galicia, a pesar de ser a
terceira produtora a nivel estatal, estivo por
detrás da Comunidade Valenciana a maior
parte do tempo, cuxas producións de carne de
aves só superou a partir de 2017.

Andalucía e Cataluña son as principais
produtoras de carne avícola de España.

Nos últimos anos a produción de aves de
curral aumentou en case tódalas
comunidades, coa excepción da Comunidade
Valenciana e Cataluña (Figura 1.3-27). A
Comunidade Valenciana, aínda que nos dous
últimos anos estudados aumenta a produción,
viña dunha tendencia de perda de produción,
mentres que Cataluña mostra un padrón con
moita máis variación, con dous máximos de
produción no 2007 e no 2018 e cunha
recuperación das súas producións no ano
2020.

Figura 1.3-25 Evolución da produción de carne avícola (en milleiros de toneladas) en España desde 2003 a 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de Enquisas de Sacrificios (2004-2020) e Anuarios de Estatística (2003-2018) do MAPA.)
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1.3.7.2. Evolución no número de
explotacións

En España cóntase con distintas especies
cárnicas de aves de curral, como os polos,
patos e pavos, entre outras. En canto ao
número de explotacións, a especie con maior
número é o polo (Táboa 1.3-16). As producións
de pato e pavo non son moi representativas,
en comparación coas de polo. Aínda que o
número de explotacións destas especies
aumentou en valor porcentual nos últimos

anos, mentres que o das de polo descendeu,
non resultan producións comparables. Debido
a isto, continúase só coa análise das
explotacións de polo.

Como referencia, sen meterse a unha maior
análise, o sector do pavo ten a maioría das
súas explotacións en Andalucía, Cataluña,
Galicia e na Comunidade Valenciana (SITRAN),
mentres que as de pato se concentran en
Cataluña e Navarra.

Figura 1.3-26 Produción de carne avícola nas principais comunidades produtoras en 2020 (%). (Fonte: Elaboración propia
a partir de Enquisas de Sacrificios do MAPA.)

Figura 1.3-27 Evolución da produción de carne avícola (en milleiros de toneladas) por comunidades autónomas desde
2004 a 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas de Sacrificios (2004 – 2020) publicadas polo MAPA.)
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Táboa 1.3-16 Evolución do número de explotacións de aves de curral destinadas a carne nas principais comunidades
produtoras entre os anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN
(Sistema Integral de Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021 e do Informe “El sector de la avicultura de carne en cifras.
Principales Indicadores Económicos 2020”, da Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios.)

Comunidade
autónoma Xaneiro 2016 Xaneiro 2017 Xaneiro 2018 Xaneiro 2019 Xaneiro 2020 Xaneiro 2021 Variación n.°

2016-2021
% Variación
2016-2021

Polo 5.517,00 5597,00 5527,00 5.543,00 5.528,00 5.493,00 -24,00 -0,44 %

Pato 99,00 94,00 105,00 101,00 99,00 106,00 7,00 7,07 %

Pavo 702,00 676,00 770,00 795,00 814,00 824,00 122,00 17,38 %

Na Táboa 1.3-17 obsérvase como as explotacións de polos en España se reduciron desde 2016 nun
3,1 % (24 explotacións menos no 2021 que no 2016), con Cataluña como a comunidade que sufriu
o descenso máis acusado (-13,56 %), ao perder 104 explotacións das existentes en 2016. Galicia,
pola contra, aumentou no período en 87 o número de explotacións (+11,3 %), o que a converte na
comunidade que experimenta o maior crecemento.

Táboa 1.3-17 Evolución do número de explotacións de polos nas principais comunidades produtoras entre os anos 2016
e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados no Informe “El sector de la avicultura de carne en cifras.
Principales Indicadores Económicos 2020”, da Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios.)

Comunidade
autónoma Xaneiro 2016 Xaneiro 2017 Xaneiro 2018 Xaneiro

2019 Xaneiro 2020 Xaneiro 2021 Variación n.°
2016-2021

% Variación
2016-2021

% sobre
total xan.

2021

Andalucía 767,00 750,00 746,00 769,00 792,00 812,00 45,00 5,87% 14,78%

Cataluña 1.210,00 1.211,00 1.210,00 1.202,00 1.167,00 1.106,00 -104,00 -13,56% 20,13%

Galicia 825,00 896,00 864,00 875,00 891,00 912,00 87,00 11,34% 16,60%

Comunidade
Valenciana 459,00 459,00 447,00 436,00 430,00 425,00 -34,00 -4,43% 7,74%

Castela e León 504,00 497,00 488,00 477,00 459,00 469,00 -35,00 -4,56% 8,54%

Navarra 117,00 120,00 117,00 121,00 121,00 128,00 11,00 1,43% 2,33%

Estremadura 326,00 320,00 326,00 332,00 352,00 348,00 22,00 2,87% 6,34%

Resto CCAA 1.309,00 1.344,00 1.329,00 1.331,00 1.316,00 1.293,00 -16,00 -2,09% 23,54%

TOTAL 5.517,00 5.597,00 5.527,00 5.543,00 5.528,00 5.493,00 -24,00 -3,13% 100,00%
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1.3.7.3. Modelos de produción en España e
características das explotacións

Tradicionalmente as explotacións de aves
eran de subsistencia para a produción de ovos
ou carne. Tratábase de pequenas explotacións
familiares que non estaban tan ligadas como
na actualidade á obtención dun beneficio
económico.

Neste sector resulta moi complicado
contabilizar os censos, dada a gran cantidade
de animais que se ceban para a produción
cárnica e os seus ciclos curtos de vida, con
explotacións que son baleiradas
constantemente. En consecuencia, non se
conta con datos de enquisas gandeiras de

aves de curral censadas. A información que se
pode obter é sobre as salas de incubación, que
rexistran os ovos e os polos e a súa utilidade
cárnica, de produción ou reprodución e se son
de produción de ovos. Deste xeito coñécese o
número de ovos que darán lugar aos polos
para produción de carne, entre outras
aptitudes produtivas, e o número de polos
que teñen como destino o engorde e posterior
sacrificio.

Como se observa na Táboa 1.3-18¹¹, non todos
os ovos que se incuban para a obtención de
polos de carne dan lugar ao animal, pois
pérdense ao redor de 100 millóns de ovos dos
que non se obteñen animais.

Na Figura 1.3-28 pode observarse que Cataluña ten case tantas explotacións como o cómputo do
resto de comunidades non representadas por separado. Na figura 1.3-28 tamén se observa a
tendencia ao incremento de Andalucía, Galicia e Estremadura, mentres que en todas as demais
comunidades representadas e no conxunto das restantes está reducíndose o número de
explotacións.

Figura 1.3-28 Evolución do número de explotacións de polos nas principais comunidades produtoras entre os anos 2016
e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos publicados no Informe “El sector de la avicultura de carne en cifras.
Principales Indicadores Económicos 2020”, da Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios.)

11. Non se distribúen os rexistros por comunidades, xa que se estaría a incumprir o segredo estatístico, polo que se fai un cómputo global a
nivel español. As cifras veñen descompostas en meses, dado que son enquisas mensuais, pero a táboa elabórase cos valores anuais.
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Táboa 1.3-18 Evolución no censo de ovos e aves rexistradas polas salas de incubación en España entre os anos 2016 e
2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas anuais e mensuais de Salas de Incubación (2016 – 2020)
publicadas polo MAPA.)

Etapa da vida 2016 2017 2018 2019 2020
%

Variación
2016-2020

Ovos Ovos para pitos de carne 732.628.831,40 692.121.507,00 747.174.668,00 759.775.906,00 742.958.535,00 1,41%

Polo Machos e femias para
engorde 604.901.586,62 574.985.387,00 611.668.787,00 628.447.146,00 611.256.906,00 1,05%

Pato Machos e femias para
engorde 8.420,00 0,00 DC DC 0,00 -

Pavo Machos e femias para
engorde 21.732.057,00 23.052.567,00 25.025.326,00 25.136.378,00 23.979.353,00 10,34%

TOTAL AVES 626.642.064 598.037.954 636.694.113 653.583.524 635.236.259 1,37%

No caso do pato, cóntase conmoi poucas salas
de incubación. Así, a maioría dos anos o seu
dato de pitos para produción de carne é
confidencial.

No cómputo total de aves, onde por razóns
evidentes se descartan os ovos, apréciase que
durante o período analizado non hai unha
gran variación de aves rexistradas que se
destinan a carne cada ano, pero en todo caso
rexístrase un lixeiro aumento.

1.3.8. ÉQUIDOS

A produción de carne equina é das menos
relevantes, con 9,6 milleiros de toneladas no
ano 2020 no conxunto do Estado español.

1.3.8.1. Evolución e distribución rexional da
produción de carne en España

Nos últimos anos a produción de carne equina,
a pesar de ser unha carne de baixas
producións, experimentou un crecemento que
a levou a pasar dos 4,93 milleiros de
toneladas de produción no ano 2003 aos 9,60
milleiros no ano 2020. O pico de produción
durante este período tivo lugar en 2012, cando
se produciron en España 15,60 milleiros de
toneladas (Figura 1.3-29).

Navarra lidera a produción, cun 39,47% do
total español, e só unhas poucas comunidades
son representativas, ao superaren o 5% da
produción (Figura 1.3-30): Comunidade
Valenciana (13,32%), Castela e León (12,45%) e
Cataluña (5,37%). O resto das comunidades
representa o 29,39% e Galicia, dentro deste
cómputo, contribúe un 0,13% do total.

Figura 1.3-29 Evolución da produción de carne de equino (en milleiros de toneladas) en España desde 2003 a 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de Enquisas de Sacrificios (2004-2020) e Anuarios de Estatística (2003-2018) do
MAPA.)
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Figura 1.3-31 Evolución da produción de carne de equino (en milleiros de toneladas) por comunidades autónomas desde
2004 a 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas de Sacrificios (2004 – 2020) publicadas polo MAPA.)

Figura 1.3-30 Produción de carne de equino nas principais comunidades produtoras en 2020 (%). (Fonte: Elaboración
propia a partir de Enquisas de Sacrificios do MAPA.)

Aragón ten datos confidenciais, e segundo as informacións proporcionadas dentro do Anuario de
Estatística de 2019, estes valores estarían entre un 10% e un 30% da produción total de España,
polo que Aragón estaría entre as principais produtoras.

Como se pode observar na Figura 1.3-31 a produción de Navarra mostra unha tendencia xeral de
crecemento, salvo para os anos 2014 e 2019, durante os cales a produción sufriu dúas caídas que
foron compensadas cos incrementos dos anos posteriores ata alcanzar unha produción de 3,79
milleiros de toneladas en 2020. Aragón, ata 2019, foi o segundo maior produtor, se ben desde
2016 experimenta un descenso na súa produción.
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Chama a atención o pico de produción de 2012
en Andalucía, que pasou de 1,1 milleiros de
toneladas en 2011 a 3,5 no 2012. No mesmo
ano, Castela e León tamén experimentou un
pico de produción, aínda que a un nivel máis
baixo (1,93 milleiros de toneladas).

1.3.8.2. Evolución no número de
explotacións

Castela e León concentra a maior parte das
explotacións de equino, pero mostra unha
tendencia ao decrecemento (Táboa 1.3-19),
como acontece na maior parte das
comunidades¹². Navarra, que representaba un
39,47% da produción desta carne do total
nacional (Figura 1.3-30), só conta co 5,18% das
explotacións de equinos de carne de España.
Galicia non aparece representada nesta táboa
porque non é das principais produtoras, pero
coñécense datos sobre o número de
explotacións existentes a principios do ano
2021. No Rexistro Xeral de Explotacións
Gandeiras (REGA) non constan datos de
explotacións de ceba, pero si de reprodución
para a produción de carne e produción mixta,
con 1.395 e 3.879 explotacións
respectivamente. O número de explotacións
de cabalos silvestres era en xaneiro de 2021 de
233.

Na Figura 1.3-32 queda reflectido como
Navarra resulta pouco relevante en canto ao
número de explotacións fronte a Castela e
León, ou mesmo ao comparala co resto das
comunidades cuxos datos non aparecen
representados individualmente.

1.3.8.3. Modelos de produción en España e
características das explotacións

Historicamente, a gandaría de equino en
España é unha das máis antigas. Porén, nos
últimos tempos experimentou un cambio
radical na súa orientación económico-
produtiva, de tal maneira que na actualidade
convive con moitas outras actividades
económicas, como ocio, traballo ou produción.

Aínda que España non conta cunha gran
tradición de consumo de carne de cabalo, esta
foi cobrando importancia co tempo, xa que á
parte de manterse estable a produción (no
noroeste da Península de xeito extensivo e no
Levante en ceba máis intensivo), este gando
tamén fai unha contribución ao mantemento
do medio natural, ao aproveitamento dos
pastos e á conservación do patrimonio
xenético e contribúe á revalorización e ao
desenvolvemento rural (MAPA).

Táboa 1.3-19 Evolución do número de explotacións de equino nas principais comunidades produtoras entre os anos
2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021).

12. Ante a dificultade de acceder aos datos confidenciais dalgunha comunidade, realizarase a análise do número de explotacións das que se
coñecen as cifras e que, ademais, son as maiores produtoras. Por outra parte, ante o abano de tipoloxías de explotacións existentes, escóllense
as relacionadas coa produción de carne: cebadeiros, granxas de reprodución para a produción de carne, reprodución para produción mixta e as
explotacións de cabalos silvestres ou semisilvestres.

Comunidade
autónoma

Xaneiro
2016

Xaneiro
2017

Xaneiro
2018

Xaneiro
2019

Xaneiro
2020

Xaneiro
2021

Variación n.°
2016-2021

% Variación
2016-2021

% sobre
total Xan 2021

Navarra 1.377,00 1.394,00 1.392,00 1.528,00 1.529,00 1.582,00 205,00 14,89% 5,18%

Comunidade
Valenciana 165,00 163,00 157,00 157,00 149,00 146,00 -19,00 -11,52% 0,48%

Castela e León 8.500,00 8.263,00 8.119,00 7.900,00 8.004,00 7.863,00 -637,00 -7,49% 25,77%

Cataluña 1.484,00 830,00 750,00 743,00 744,00 748,00 -736,00 -49,60% 2,45%

Resto CCAA 19.840,00 19.919,00 19.211,00 19.821,00 20.087,00 20.174,00 334,00 1,68% 66,12%

TOTAL 30.703,00 30.569,00 29.629,00 30.149,00 30.513,00 30.513,00 -190,00 -0,62% 100,00%
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Nas fontes consultadas anteriormente, non
existen datos por explotación que permitan
coñecer o número de animais censados que se
destinan a carne. Cóntase unicamente con
cifras illadas proporcionadas polo informe de
indicadores económicos do sector equino
(MAPA). A través deste informe coñécese o
censo total de équidos cos que conta o país,
pero sen unha distribución entre aptitudes
dos mesmos, é dicir, sen coñecerse cales son
os censos destinados a carne. No ano 2020,
Andalucía contaba co 33% do total de équidos
de España, seguida de Castela e León, co 11%,
e Galicia, co 6%.

1.3.9. COELLOS

1.3.9.1. Evolución e distribución rexional da
produción de carne en España

En España, a produción de carne de coello foi
descendendo ao longo do tempo, cunha
baixada dos 75,31 milleiros de toneladas en
2003 aos 51,2 milleiros en 2020, o que supón
unha diminución do 32% (Figura 1.3-33). En
2007, con 74,66 milleiros de toneladas,
alcanzou a segunda máxima produción do
período estudado (2003-2020). A partir de
entón, a produción mantívose bastante
estable ata o ano 2015, en que iniciou un
período de decrecemento.

A produción de carne deste gando ofrece
certas dificultades ao facer a descomposición
por comunidades autónomas, tal e como
acontece en xeral para as especies con menor
produción, dado que a maioría dos datos son
de carácter confidencial, aínda que se trate de
comunidades representativas en canto aos
valores de produción acadados.

Figura 1.3-32 Evolución do número de explotacións de equino nas principais comunidades produtoras entre os anos
2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)
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Na Figura 1.3-34 represéntanse as
comunidades para as que se conta con datos,
de xeito que Castela e León sería a principal
produtora de carne de coello en 2020, cun
20 % da produción estatal. A pouca distancia
atópase Cataluña, cun 18,97 % da produción.
Outras comunidades representadas son
Castela-A Mancha (6,71 %) e a Comunidade
Valenciana (6,17 %).

Na Figura 1.3-35 represéntase a evolución da
produción de carne de coello desde 2004 a
2020, tendo en conta que existen
comunidades como Galicia, Navarra, País
Vasco, A Rioxa e Murcia que teñen datos
confidenciais ou deixaron de proporcionalos,
polo que non poden ser analizadas de xeito
apropiado. Nos últimos anos Cataluña
experimentou un descenso acusado na súa
produción, ao pasar de 16,19 milleiros de
toneladas en 2011 a 9,70 milleiros de
toneladas en 2020, ao contrario de Castela e
León, que pasou de 6,24 milleiros de
toneladas en 2009 a 10,24 milleiros en 2020.

Figura 1.3-33 Evolución da produción de carne de coello
(en milleiros de toneladas) en España desde 2003 a
2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de Enquisas de
Sacrificios (2004-2020) e Anuarios de Estatística (2003-
2018) do MAPA.)

Figura 1.3-34 Produción de carne de coello nas
principais comunidades produtoras con datos non
confidenciais en 2020 (%). (Fonte: Elaboración propia a
partir de Enquisas de Sacrificios do MAPA.)

Figura 1.3-35 Evolución da produción de carne de coellos (en milleiros de toneladas) por comunidades autónomas desde
2004 a 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir das Enquisas de Sacrificios (2004 – 2020) publicadas polo MAPA.)
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Táboa 1.3-20 Evolución do número total de explotacións de coellos nas principais comunidades produtoras entre os
anos 2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)

Comunidade
autónoma

Xaneiro
2016

Xaneiro
2017

Xaneiro
2018 Xaneiro 2019 Xaneiro

2020
Xaneiro
2021

Variación n.°
2016-2021

% Variación
2016-2021

% sobre
total Xan

2021

Castela e León 219,00 222,00 206,00 203,00 195,00 189,00 -30,00 -13,70% 8,17%

Cataluña 819,00 715,00 631,00 595,00 539,00 512,00 -307,00 -140,18% 22,15%

Castela-A
Mancha 144,00 121,00 113,00 110,00 111,00 114,00 -30,00 -13,70% 4,93%

Comunidade
Valenciana 201,00 185,00 176,00 170,00 164,00 153,00 -48,00 -21,92% 6,62%

Resto CCAA 1.164,00 1.117,00 1.459,00 1.438,00 1.374,00 1.344,00 180,00 82,19% 58,13%

TOTAL 2.547,00 2.360,00 2.585,00 2.516,00 2.383,00 2.312,00 -235,00 -107,31% 100,00%

1.3.9.2. Evolución no número de
explotacións

Nas táboas do SITRAN de xaneiro de 2021
aparecen contabilizadas o número de
explotacións de coellos de produción e de
reprodución, actividades cuxo obxectivo final
é a obtención de carne. Pero tamén existen
outras tipoloxías de explotacións afastadas
destes fins gandeiros.

A inicios de 2021, España contaba con 71
explotacións de reprodución, mentres que as
maiores produtoras coñecidas, Cataluña e
Castela e León, contaban con 12 e 11
explotacións respectivamente. En Galicia
había un total de 5 explotacións fronte ás 6
dos anos anteriores (SITRAN).

O número de explotacións de produción
ascende no ano 2021 en 2.241, das cales se
sitúan en Galicia 218 (SITRAN).

Na Táboa 1.3-20 móstrase a evolución do
número total de explotacións. Cataluña
presenta o maior número de granxas de
coellos (512), se ben mostra un forte descenso
desde 2016, ano en que o número de
explotacións era de 819. O resto das maiores
produtoras están por debaixo das 200
explotacións: Castela e León con 189,
Comunidade Valenciana con 153 e Castela–A
Mancha con 114. Todas elas diminúen o seu
número no período analizado, mentres que en
Galicia hai 223 explotacións de coellos entre
as de reprodución e produción (SITRAN).

Na Figura 1.3-36 obsérvase a baixada no
número de explotacións que tivo lugar nas
comunidades coas maiores producións de
España. Para cada unha destas comunidades
obsérvase unha perda de produción constante
sen ningunha flutuación positiva; en cambio,
para o cómputo global do resto de
comunidades obsérvase un aumento
significativo (ano 2018), pero cunha clara liña
de descenso a partir do ano 2019.
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1.3.9.3. Modelos de produción en España e
características principais das explotacións

A nivel comunitario, España é un dos poucos
países cunha produción importante de carne
de coello na UE. Esta produción ten un forte
compoñente cultural, xa que só se consome
nuns poucos países da UE.

Nos últimos anos a evolución produtiva deste
sector veu condicionada por unha
profesionalización da actividade, cun
descenso da produción local ligada ao
autoconsumo e a circuítos curtos de

distribución, o que resultou nunha
concentración do elo produtor e unha
redución considerable do número de
explotacións.

En canto ao censo, máis do 80% dos animais
concéntrase en cinco comunidades
autónomas, entre as que se atopa Galicia,
mentres que a capacidade de matanza reside
fundamentalmente en Cataluña, co 25% dos
sacrificios, seguida de Galicia e Castela e
León, co 21% cada unha.

Figura 1.3-36 Evolución do número de explotacións de coellos nas principais comunidades produtoras entre os anos
2016 e 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir das cifras publicadas no Informe SITRAN (Sistema Integral de
Trazabilidade Animal) de xaneiro de 2021.)
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1.4. PRODUCIÓN DE CARNE EN GALICIA

1.4.1. IMPORTANCIA DO SECTOR
CÁRNICO

O valor da produción agraria en Galicia no ano
2020 foi de 3.737,55 millóns de euros (MAPA).
Dentro deste valor, a carne e o gando (cun
volume de 1.289,69 millóns de euros)
representaba un 34,51% (figura 1.4-1). Este
valor engloba todas as especies de gando (os
animais), pero tamén as carnes que se
obteñen destes. Trátase da actividade agraria
con maior importancia dentro da produción
animal. Se se compara coa fracción porcentual
de carne e gando para o mesmo ano en
España, en Galicia esta actividade agraria ten
máis relevancia que en España (29,32%) e da
que tiña no conxunto da Unión Europea no ano
2020 (22,6%).

1.4.2. EVOLUCIÓN DA PRODUCIÓN
DE CARNE EN GALICIA

Nos últimos anos, a produción de carne en
Galicia sufriu variacións derivadas da crise
económica de 2008. Mentres que entre 2001 e
2008 experimentou un aumento (Figura 1.4-
2), a partir do ano 2008 comezou unha
tendencia de decrecemento que se estendeu
ata o ano 2013, ano coa produción máis baixa
de todo o período (344,15 milleiros de
toneladas). No ano 2014 comezou unha
tendencia de recuperación e chegou a
alcanzar os 427,14 milleiros de toneladas en
2019. No último ano do período estudado (ano
2020), a produción de carne viuse reducida
con respecto ás cifras de 2019, se ben
continúa superando as 400.000 toneladas.

Figura 1.4-1 Peso das distintas producións agrarias no conxunto da agricultura galega no ano 2020. (Fonte: Elaboración
propia a partir das contas económicas de agricultura do MAPA).
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1.4.3. PRODUCIÓNS DE CARNE EN GALICIA

Na Táboa 1.4-1 preséntase a produción de carne das distintas especies nos matadoiros das catro
provincias galegas. A maior produción provén das aves, con 223,52 milleiros de toneladas, seguida
do vacún e porcino, con 95,60 e 91,60 milleiros de toneladas respectivamente para o ano 2020.
Os coellos ocupan a cuarta posición, con 11,8 milleiros de toneladas, e finalmente sitúanse as
especies de carne con producións máis reducidas (ovino, caprino e equino), con 0,26, 0,05 e 0,012
milleiros de toneladas respectivamente.

A maior produción de carne en Galicia provén das aves, con 223,52 mil toneladas,
seguida do vacún e porcino, con 95,60 e 91,60 mil toneladas respectivamente para o
ano 2020.

En 2020 o volume de produción foi de 422,86 milleiros de toneladas, tal e como aparece
reflectido na Figura 1.4-3, na que queda patente o pouco peso que teñen en Galicia especies coma
o ovino, o cabrún e o equino.

Táboa 1.4-1. Distribución da produción de carne (en toneladas) en matadoiros por provincia no ano 2020. (Fonte:
Estatística Agraria 2020 da Consellería do Medio Rural.)

PROVINCIA VACÚN OVINO CAPRINO PORCINO EQUINO AVES COELLOS TOTAL

A Coruña 29.475,26 69,78 7,39 14.447,12 2,24 12.936,09 0,00 56.937,88

Lugo 27.847,38 24,84 10,35 3.689,38 10,30 44.660,62 0,00 76.242,87

Ourense 12.777,87 94,89 28,14 1.774,90 - 134.849,70 4.472,32 153.997,82

Pontevedra 25.502,58 70,66 4,32 71.690,74 - 31.078,46 7.333,21 135.679,97

TOTAL 95.603,09 260,17 50,20 91.602,14 12,54 223.524,87 11.805,53 422.858,54

Figura 1.4-2 Evolución da produción de carne (en milleiros de toneladas) en matadoiros en Galicia entre os anos 2001
e 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Estatística Agraria 2020 da Consellería do Medio Rural.)
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Figura 1.4-3 Evolución da produción de carne en matadoiros en Galicia desde 2011 a 2020 por especies. (Fonte:
Estatística Agraria 2020 da Consellería do Medio Rural.)

Partindo da información dispoñible sobre a evolución da produción de carne en matadoiros no
total de Galicia, realízase de seguido unha análise da produción ao longo do tempo das diferentes
especies produtivas.
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1.4.4. VACÚN

A Figura 1.4-4 mostra a evolución da
produción de carne de vacún por provincia
durante o período 2001-2020. A Coruña é a
provincia con maior produción de carne de
vacún en matadoiros, cun total de 29,47
milleiros de toneladas en 2020, con valores
porcentuais de arredor dun 30% durante
todos os anos do período 2001-2020. Isto non
significa que esta provincia sexa a que obtén
maior produción cárnica en granxa, senón que

pode deberse a un maior número de
matadoiros ou ao feito de que estes teñan
unha maior capacidade e sacrifiquen animais
procedentes doutras provincias da
comunidade.

A Coruña é a provincia con maior
produción de carne de vacún en
matadoiros, cun total de 29,47 mil
toneladas en 2020.

Neste período obsérvase tamén un
incremento do volume de carne de vacún
producida en matadoiros da provincia de Lugo
e unha diminución en Ourense.

1.4.1.1. Distribución das explotacións
produtoras de carne de vacún en Galicia

Neste apartado recóllense o número de
explotacións dedicadas á produción de carne
de vacún existentes en cada un dos concellos
galegos.

EXPLOTACIÓNS UTAs

CABEZAS SACRIFICADAS

ANIMAIS TONELADAS

HECTÁREAS KG/CABEZA

ANOS

ANIMAIS/EXPLOTACIÓN HECTÁREAS/EXPLOTACIÓN

CONSUMO INDUSTRIAL*
* Carne que é transformada na industria

19.537 6.981

381.127

430.484 95.603

214.729,89 250,8

57

22,11 11,03

16,7%

49,8%

Figura 1.4-4 Produción de carne de vacún (en milleiros de toneladas) no período entre 2001 e 2020 nos matadoiros das
catro provincias galegas. (Fonte: Estatística Agraria 2020 da Consellería do Medio Rural.)
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O número de explotacións que se dedican á
produción de carne de vacún rexistradas
mediante REGA en Galicia é de 19.537. Nesta
cifra inclúense as explotacións de engorde e
as explotacións de reprodución para carne e
de reprodución mixta.

Por tanto, exclúense da análise as seguintes
tipoloxías:

» Explotacións de reprodución para leite
(6.437 explotacións).

» Explotacións de recría de xovencas (80
explotacións).

» Explotacións de elaboración de queixos
(28 explotacións).

» Explotacións de ceba para autoconsumo
(2.674 explotacións con entre 1 e 3 animais
cada unha).

» Cebadeiros para autoconsumo (133 cun
número de animais entre 1 e 3).

Dentro das 19.537 explotacións de produción
de carne en Galicia, 6.399 (32,75%) están
situadas na provincia da Coruña, 8.458
(43,29%) na provincia de Lugo, 1.583 (8,10%)
na de Ourense e 3.097 (15,85%) en Pontevedra.
Isto reflicte que A Coruña, a pesar de ter a
maior produción de carne en matadoiros, non
é a provincia con maior número de
explotacións.

Lugo é a provincia con maior número de
explotacións (8.458) o que se traduce
nun 43,29% do total de Galicia.

O número de explotacións por concello
mostra a seguinte distribución. En 134
concellos hai menos de 25 explotacións, 41
concellos contan con entre 25 e 50
explotacións e 69 concellos teñen entre 50 e

100 explotacións. A medida que segue
aumentando o número de explotacións,
diminúe o número de concellos, e só 51 teñen
entre 100 e 200 explotacións. Xa para
rematar, o número de explotacións supera as
200 en 18 concellos, dos cales os que máis
explotacións teñen son:

» Vilalba (534)

» Friol (339)

» Lugo (315)

» Lalín (309)

» A Estrada (295)

Pero o número de explotacións non é algo
representativo no caso da produción, xa que
estas poden ser moitas pero moi pequenas,
cun baixo número de animais por explotación
e, polo tanto, cunha escasa ou relativa
contribución á produción total.

1.4.4.2. Distribución do número de animais
en produción de carne de vacún por
concellos

Ante a falta de representatividade da
distribución das explotacións por concello,
preséntase un mapa co número de animais en
explotacións por concello (Figura 1.4-5).

A maioría dos animais de produción de vacún
de carne atópanse en explotacións dos
concellos de Lugo e nos limítrofes coas
provincias da Coruña e Pontevedra. Os
concellos de Friol, Vilalba e A Fonsagrada son
os que máis animais concentran, con máis de
10.000 animais nos tres casos. Fóra da
provincia de Lugo, os concellos con máis de
4.000 animais son Mazaricos, Sobrado e
Melide, na provincia da Coruña;
Montederramo e A Gudiña, en Ourense; e
Lalín, na provincia de Pontevedra.
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Friol, Vilalba e A Fonsagrada son os
concellos que máis animais concentran,
con máis de 10.000 animais nos tres
casos.

Poñendo este mapa en relación co número de
explotacións por concello, apréciase que non
existe correlación entre o número destas e o
número de animais por concello. Así, por
exemplo, na Estrada, nas Pontes de García
Rodríguez e en Ordes, que forman parte do
grupo de concellos que concentran máis de
200 explotacións, non se concentra o rango
de maior número de animais, o que indica que
se trata de explotacións pequenas. Pola
contra, concellos como O Saviñao,
Montederramo ou Cervantes, que aparecen
na figura como concellos con máis de 4.000
animais, non destacan por seren concellos cun
número de explotacións elevado, indicativo
dun maior tamaño medio das explotacións.

Por último, en Galicia hai sete concellos que
non teñen produción cárnica de vacún, por
non contar con animais censados como vacas
de carne. Moitos deles son concellos moi
pequenos, como A Illa de Arousa, Pontedeva,
A Arnoia, Ribadavia, Beade, entre outros.

1.4.4.3. Características das explotacións de
vacún de carne en Galicia

A partir de datos da Consellería do Medio
Rural preséntase un pequeno resumo na
Táboa 1.4-2 dos datos dispoñibles das
explotacións de vacún de carne en Galicia.
Esta información ten a súa base en
declaracións para as axudas da PAC, dos
animais censados nas explotacións e dos
códigos REAGA das mesmas. Os censos
empregados para as seguintes táboas
correspóndense con cifras de setembro de
2021.

Figura 1.4-5 Distribución dos animais de produción de vacún de carne por concellos galegos. (Fonte: Elaboración propia
partir de datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural.)
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Táboa 1.4-3 Produtores, superficie, número de parcelas, número de UTA, número de animais. Datos totais por rango
segundo o número de animais por explotación. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos facilitados pola Consellería
do Medio Rural.)

Rango
(n.° animais)

N.°
explotacións

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

Idade
media

N.°
animais

<10 9.536,00 33.695,85 118.551,00 1.357,75 61,42 40.055,00

10-25 4.764,00 46.525,31 151.475,00 1.554,25 55,51 75.080,00

25-50 3.023,00 54.903,55 162.450,00 1.905,55 52,20 105.143,00

50-100 1.552,00 49.963,97 132.115,00 1.424,25 49,02 105.439,00

100-250 521,00 25.448,68 55.275,00 625,25 47,27 73.238,00

≥250 73,00 4.192,53 8.205,00 114,00 44,81 31.530,00

A idade media dos produtores de carne
de vacún en Galicia é de 57 anos.

Non todas as explotacións do Rexistro Xeral
de Explotacións Gandeiras (España) aparecen
referenciadas no Rexistro de Explotacións
Agrarias de Galicia, polo que o número de
explotacións nas vindeiras táboas non se
mantén igual ao número descrito en
apartados anteriores. Con datos do REAGA,
pasamos a falar de 19.469 explotacións en
lugar de 19.537, cun número de animais
censados de 430.484, en lugar dos 431.407
que se tiñan en conta á hora elaborar o mapa
da Figura 1.4-5.

Con base nestes datos, a explotación media
de Galicia conta con 22,11 animais, xestiona
unha superficie media de 11 hectáreas
repartidas en 32,26 parcelas, emprega 0,36
UTA e a idade media dos produtores é de 57
anos (Táboa 1.4-2).

Analizando as explotacións por rangos en
función do número de animais, pode verse a
superficie que teñen asociada, o número de
parcelas e o número de UTA por cada rango
de tamaño e a idade media dos produtores
(Táboa 1.4-3).

As explotacións máis grandes de vacún de
carne de máis de 250 animais (cebadeiros) son
as menos abundantes, con só 73 en Galicia en
setembro de 2021. Estas explotacións son as
que menos superficie asociada teñen
declarada na PAC e as que engloban menor
número de unidades de traballo anual, teñen
produtores de menor idade, cunha idade
media duns 44 anos, e son tamén o rango que
menos animais engloba.

En xeral pode apreciarse como a idade media
dos produtores diminúe cando se incrementa
o tamaño das explotacións, indicativo dun
maior nivel de intensificación e
profesionalización.

Observando os datos en valores porcentuais
(Táboa 1.4-4), as UTA concéntranse na súa
maioría (27,3%) nas explotacións que teñen
entre 25 e 50 animais, o mesmo que acontece
coas parcelas e coa superficie. Pola contra, o
maior número de explotacións (case un 50%)
ten menos de 10 animais. No outro extremo,
as explotacións que se atopan no rango de 50-

Táboa 1.4-2 Censo, superficie, número de parcelas,
número de UTA. Datos totais e medios en Galicia.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos facilitados
pola Consellería do Medio Rural.)

N.° animais Superficie
(ha) N.° parcelas N.° UTA

Idade
media

produtores

Total 430.484 214.729,89 628.071,00 6.981,05 -

Media 22,11 11,03 32,26 0,36 56,96
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100 animais e nos dous superiores
representan o 11,02% das explotacións, pero
concentran o 48,82% dos animais.

Analizando os datos medios por explotación
(Táboa 1.4-5), a superficie media (en
hectáreas) por explotación é maior canto
maior é o rango de animais. O número de
parcelas por explotación é maior no caso
daquelas que teñen máis de 250 animais,
como tamén o é o número de unidades de
traballo anual, con 1,56 por explotación. A
maioría das explotacións pequenas (con
menos de 10 animais) non chegan a unha UTA
(0,14), indicativo de que a explotación
constitúe unha actividade complementaria,
mentres que as explotacións de entre 100 e
250 animais teñen máis dunha unidade de
traballo anual.

O número de explotacións foi analizado no
apartado de produción de carne en España a
partir de cifras publicadas no Informe SITRAN
do Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Nese apartado reflectíase que
entre xaneiro de 2016 e 2020, o número de
explotacións descendeu en Galicia, pero estes
descensos poden ser producidos por peche de
explotacións ou ben pola creación de
sociedades que agrupan varias explotacións.

Un factor limitante coñecido en canto á
problemática coas explotacións familiares
galegas é a falta de remuda xeracional e, por
tanto, a incorporación da mocidade ás
explotacións. A información destas
incorporacións coñécese grazas ás axudas da
PAC a mozos agricultores, polas cales entre
2016 e 2019 foron beneficiadas 591
explotacións, mentres que as beneficiadas
entre os anos 2019 e 2021 foron 143.

1.4.4.4. Titularidade das explotacións de
vacún de carne

A titularidade maioritaria das explotacións de
vacún de carne téñena agricultores individuais
persoas físicas, figura baixo a cal se atopan
18.335 explotacións (o 94% das explotacións),
seguidos de “outros tipos de sociedades”, coa
titularidade de 959 (Táboa 1.4-6). Dentro da
categoría de agricultores individuais, a
titularidade das explotacións atópase dividida
aproximadamente ao 50% entre homes e
mulleres.

Táboa 1.4-4 Produtores, superficie, número de parcelas,
número de UTA, número de animais. Porcentaxe sobre o
total por rango. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango

(n.° animais)

N.°

explotacións

Superficie

(ha)

N.°

parcelas

N.°

UTA

N.°

animais

<10 48,98% 15,69 % 18,88 % 19,45 % 9,30%

10-25 24,47% 21,67 % 24,12 % 22,26 % 17,44%

25-50 15,53% 25,57 % 25,86 % 27,30 % 24,42%

50-100 7,97% 23,27 % 21,04 % 20,40 % 24,49%

100-250 2,68% 11,85 % 8,80 % 8,96 % 17,01%

>250 0,37% 1,95 % 1,31 % 1,63 % 7,32%

Táboa 1.4-5 Produtores, superficie, número de parcelas,
número de UTA, número de animais. Datos medios por
rango. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango (n.°
animais)

N.° animais
Superficie

(ha)
N.° Parcelas N.° UTA

<10 4,20 3,53 12,43 0,14

10-25 15,76 9,77 31,80 0,33

25-50 34,78 18,16 53,74 0,63

50-100 67,94 32,19 85,13 0,92

100-250 140,57 48,85 106,09 1,20

>250 431,92 57,43 112,40 1,56
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Segundo datos facilitados pola Consellería do
Medio Rural en canto á formación ou
capacitación coa que contan os produtores¹³,
destácase que:

» 3.509 explotacións teñen propietarios con
exercicio na actividade agrícola polo
menos de 5 anos (45 % sobre os que teñen
datos).

» En 271 explotacións os produtores
realizaron formación de FP ou doutro tipo
na rama agraria.

» 297 explotacións teñen produtores con
actividade agraria e cursos de
capacitación suficientes.

» En 5 explotacións son capataces agrícolas
e teñen un tipo de titularidade da
explotación de agricultor individual ou de
cotitularidade.

» 842 explotacións das categorías de
cotitularidade e de agricultor individual
contan con mozos comprometidos a
realizar cursos de comomínimo 250 horas.

» 960 explotacións contan xa con curso de
250 horas.

» 1.836 explotacións, pertencentes á
categoría de agricultor individual ou de
cotitularidade, non contan con formación.

Táboa 1.4-6 Repartición de titularidade e participación de mulleres e homes nas explotacións de vacún de carne de
Galicia. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango (n.° animais)
N.° Explotacións

Totais Muller Home

Agricultor individual 18.334,00 9.144,00 9.140,00

Cooperativa agraria 3,00

Comunidade de bens 10,00

Cooperativa de explotación
comunitaria 1,00

SAT 30,00

Outro tipo de sociedade 959,00

Titularidade compartida 12,00

Cotitularidade 120,00

13. Só se conta con datos para o 40 % das explotacións; para as explotacións restantes, non se conta con información sobre a formación e
capacitación dos produtores.
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1.4.5. PORCINO

A provincia de Pontevedra lidera a produción
de carne de porcino durante todo o período
estudado, con 71,69 milleiros de toneladas, o
que representa o 78,26% do total da carne de
porcino producida en 2020. Estes datos son a
nivel de produción en matadoiro, o cal non
implica que os animais se críen na provincia.
En segunda posición, e durante todo o
período, sitúase A Coruña, con 14,45 milleiros

de toneladas, e Lugo e Ourense son as
provincias con menor produción, con 3,69 e
1,77 milleiros de toneladas respectivamente.

Pontevedra lidera a produción de carne
de porcino durante todo o período
estudado, con 71,69 mil toneladas, o
que representa o 78,26% do total da
carne de porcino producida en 2020.

1.4.5.1. Distribución das explotacións de
porcino en Galicia

O número de explotacións que se dedican á
produción de carne de porcino rexistradas
mediante REGA en Galicia é de 2.593. Neste
número inclúense cebadeiros, explotacións de
produción de ciclo aberto, explotacións de
produción de ciclo pechado, explotacións de
ciclo mixto, explotacións de produción de
leitóns e explotacións de transición de leitóns,
é dicir, aquelas máis implicadas na cadea de
cría para produción de carne. Quedan
excluídas outras explotacións porcinas como:

EXPLOTACIÓNS UTAs

CABEZAS

PRAZAS TONELADAS

HECTÁREAS KG/CABEZA

ANOS CONSUMO INDUSTRIAL*

2.591 2.032

1.011.327

1.533.287 91.602

0 90,6

52,2

PRAZAS/EXPLOTACIÓN
591,77

64,9%

44%

* Carne empregada para a transformación industrial

Figura 1.4-6 Evolución da produción de carne de porcino (en milleiros de toneladas) entre os anos 2001 e 2020 nas
provincias galegas. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Estatística Agraria 2020 da Consellería do Medio
Rural.)
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» Explotacións de autoconsumo (26.732
explotacións con entre 1 e 5 leitóns)

» Explotacións de ceba de autoconsumo (13
explotacións)

» Centros de recollida de seme (4 centros)

» Granxas de selección (5 granxas)

» Granxas de multiplicación (6 granxas)

» Explotacións de recría de reprodutores (24
explotacións)

Das 2.593 explotacións de produción de carne
en Galicia, 458 están situadas na provincia da
Coruña, 1.267 na provincia de Lugo, 364 na de
Ourense e 504 en Pontevedra. A pesar de ser
Pontevedra a provincia con maior produción,
non é a provincia co maior número de granxas,
o que reflicte un maior tamaño das
explotacións nesa provincia, como se verá a
continuación. Lugo é a provincia que ocupa o
primeiro posto en canto a número de
explotacións.

Das 2.593 explotacións de produción de
carne en Galicia, 1.267 están na
provincia de Lugo.

A distribución das explotacións entre os
concellos galegos é diversa:

» 286 concellos con menos de 25
explotacións;

» 18 concellos con entre 25 e 50
explotacións;

» e 9 concellos con máis de 50 explotacións,
dos cales soamente 2 teñen un número de
explotacións que supera as 100: Lalín e
Rodeiro, con 109 e 103 respectivamente.

Pero como no caso do vacún, o número de
explotacións non é un grande indicativo da
cantidade de produción, pois moitas destas
granxas poden ser de pequeno tamaño.

1.4.5.2. Distribución do número de animais
en produción de carne de porcino por
concellos

A Figura 1.4-7 reflicte que a maior parte dos
animais se localizan nos concellos do centro
de Galicia, na provincia de Pontevedra. O
concello con maior número de porcos
censados en decembro de 2020 foi Rodeiro,
con 104.261 animais, seguido de Silleda, con
98.776 animais.

O concello con maior número de porcos
censados en decembro de 2020 foi
Rodeiro, con 104.261 animais, seguido
de Silleda, con 98.776 animais.

Outra zona que concentra un alto número de
animais censados é a comarca da Limia (Xinzo
de Limia, Os Blancos, Sandiás, Sarreaus,
Trasmiras). Tamén con máis de 20.000
animais censados e pertencente á provincia
de Ourense atópase Maceda, con 46.414
animais.

Nas outras dúas provincias non se localizan
zonas de altas producións porcinas, aínda que
si que hai algúns concellos que destacan
sobre outros. Na provincia de Lugo, Chantada
e Carballedo coinciden coa produción da zona
centro de Galicia. Á parte destes dous
concellos, tamén hai altas producións (por
encima dos 20.000 animais censados en
decembro de 2020) en Sarria, Portomarín e
Palas de Rei. En canto aos pertencentes á
provincia da Coruña, destacan Melide,
Abegondo e Ponteceso.
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Existe un gran número de concellos con pouca
representación do sector porcino; en
concreto, 68 concellos non teñen porcos
censados.

Existen concellos onde o número de
explotacións é elevado, pero non o é tanto o
número de animais, como por exemplo
Baralla, que a pesar de ter máis de 50
explotacións só concentra entre 1.000 e 5.000
animais. O mesmo acontece con Friol ou con
Vilalba, que son concellos que contan con 67 e
87 explotacións respectivamente.

1.4.5.3. Características das explotacións de
porcino en Galicia

Partindo dos datos facilitados pola
Consellería do Medio Rural na Táboa 1.4-7
preséntase unha caracterización xeral das
explotacións de porcino de Galicia. Esta

información ten a súa base en declaracións
para as axudas da PAC e nos códigos REAGA
das mesmas. Neste caso non se empregan
datos de censos anuais, senón que se realiza a
análise empregando as capacidades das
explotacións por considerarse, debido á
existencia de normativa de ordenación e de
que polas explotacións pasan varios ciclos de
vida de porcino, a variable máis axeitada para
realizar esta caracterización.

Figura 1.4-7 Distribución dos animais de produción de porcino entre os concellos galegos. (Fonte: Elaboración propia
partir de datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural.)

Táboa 1.4-7 Capacidade, prazas, número de UTA. Datos
totais e medios en Galicia. (Fonte: Elaboración propia a
partir de datos facilitados pola Consellería do Medio
Rural.)

Prazas N.° UTA Idade media
produtores

Total 1.533.287,00 2.032,34 -

Media 591,77 0,78 52,24
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Como acontecía no caso do vacún, as
explotacións do Rexistro Xeral de
Explotacións Gandeiras non aparecen todas
referenciadas no Rexistro de Explotacións
Agrarias de Galicia, polo que o número de
explotacións nas vindeiras táboas difire do
número que se reflectiu en apartados
anteriores, pois no REAGA figuran dúas
explotacións menos que no REGA.

Os titulares das explotacións de porcino
en Galicia teñen unha idade media de
52,24 anos.

A diferenza do que acontecía no vacún, as
explotacións de porcino non teñen superficie
asociada declarada para a PAC, polo que para
a caracterización do sector unicamente se
terán en conta a idade media, as unidades de
traballo anuais o número de prazas, e o
número de explotacións.

A explotación media de porcino en Galicia
conta con 591,77 animais, emprega 0,78 UTA
e as persoas titulares teñen unha idade media
de 52,24 anos.

Na Táboa 1.4-8 faise unha caracterización das
explotacións de porcino por rango de tamaño.
Nela apréciase que as explotacións con menos
de 50 prazas son as maioritarias e concentran
en conxunto tamén o maior número de UTA.
En canto ás idades medias, canto máis
pequenas son as explotacións maior é a idade
media dos produtores. Esta idade media
descende a medida que aumenta o número de
animais.

O peso de cada rango sobre o total
preséntase na Táboa 1.4-9. O 56,7% das
explotacións (as de menos de 50 prazas)
concentran o 36,15% das UTA totais das
explotacións de carne de porcino e

unicamente o 2,43% das prazas de
produtoras. Pola contra, as explotacións dos
dous rangos superiores representan o 20,53%
das explotacións, pero concentran o 74,29%
da capacidade de produción.

Cando se pasan os valores a datos medios por
explotación (Táboa 1.4-10) apréciase que nas
explotacións con menos de 50 prazas, que
eran as que máis UTA concentraban no seu
conxunto, non chegarían a ocupar unha UTA
por explotación, pois neste rango tamén se
concentraba o maior número de explotacións.
Por outra banda, os rangos de maior número
de prazas (e menor número de explotacións)
son os que concentran o maior número de
unidades de traballo anual por explotación.

Táboa 1.4-9 Produtores, número de UTA, número de
prazas. Porcentaxe sobre o total por rango. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos facilitados pola
Consellería do Medio Rural.)

Rango
(n.° prazas)

N.°
explotacións

N.°
UTA

N.°
prazas

<50 56,70% 36,15 % 2,43%

50-250 1,58% 2,39 % 0,43%

250-500 6,60% 6,96 % 4,21%

500-1.000 14,59% 18,70 % 18,64%

1.000-2.500 17,21% 26,68% 46,60%

>2.500 3,32% 9,11 % 27,69%

Rango
(n.° prazas)

N.°
explotacións

N.°
UTA

Idade
media

N.°
prazas

<50 1.469,00 752,75 55,40 37.269,00

50-250 41,00 49,75 52,82 6.631,00

250-500 171,00 145,00 52,03 64.619,00

500-1.000 378,00 389,46 50,96 285.747,00

1.000-2.500 446,00 555,63 45,22 714.466,00

>2.500 86,00 189,75 42,06 424.555,00

Táboa 1.4-8 Produtores, número de UTA, número de
prazas. Datos totais por rango segundo o número de
prazas por explotación. (Fonte: Elaboración propia a
partir de datos facilitados pola Consellería do Medio
Rural.)
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O número de explotacións de carne de porcino
aumentou de xeito sostido desde xaneiro de
2016, pasando das 27.530 explotacións ás
29.619 prazas existentes en xaneiro de 2021.

A falta de remuda xeracional nas explotacións
é un tema recorrente nas problemáticas
actuais; os datos de incorporación de xente
nova ás explotacións poden coñecerse en
número a través das axudas concedidas na
PAC. O número de explotacións beneficiadas
destas axudas entre 2016 e 2019 foi de 45,
mentres que entre os anos 2019 e 2021 foron
25 as beneficiadas.

1.4.5.4. Titularidade das explotacións de
porcino

Na Táboa 1.4-11 reflíctese a titularidade das
explotacións de porcino de Galicia. Nela
móstrase que a de agricultor individual é a
titularidade maioritaria, con 1.932
explotacións, seguida de “outros tipos de
sociedade”, figura baixo a cal se atopan 620
explotacións.

En canto ao reparto da titularidade en función
do xénero dentro da categoría de agricultor
individual, na maioría das explotacións o
titular é un home.

En canto á formación ou capacitación¹⁴ coa
que contan os produtores:

» 431 explotacións teñen propietarios con
exercicio na actividade agrícola polo
menos de 5 anos.

» 53 explotacións teñen titulares que
realizaron formación de FP ou doutro tipo
na rama agraria.

» 34 explotacións teñen produtores con
actividade agraria e cursos de
capacitación suficientes.

» 132 explotacións das categorías de
cotitularidade e de agricultor individual
contan con mozos comprometidos a
realizar cursos de comomínimo 250 horas.

» 129 explotacións contan xa cun titular con
curso de 250 horas.

» 194 explotacións pertencentes á categoría
de agricultor individual ou de
cotitularidade non teñen capacitación.

Táboa 1.4-10 Produtores, superficie, número de
parcelas, número de UTA, número de prazas. Datos
medios por rangos. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Estrato nº prazas Nº prazas UTAs

<50 25,37 0,51

50-250 161,73 1,21

250-500 377,89 0,85

500-1.000 755,94 1,03

1.000-2.500 1.601,94 1,25

>2.500 4.936,69 2,21

Táboa 1.4-11 Repartición de titularidade e participación
de mulleres e homes nas explotacións de porcino de
Galicia. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango (n.°
animais)

N.° Explotacións

Totais Muller Home

Agricultor
individual 1.932,00 851,00 1.072,00

Cooperativa
agraria 11,00

Comunidade de
bens 6,00

SAT 6,00

Outro tipo de
sociedade 620,00

Titularidade
compartida 2,00

Cotitularidade 14,00

14. Non se conta con información sobre a formación e capacitación dos produtores para todas as explotacións.
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Figura 1.4-8 Evolución da produción de carne de ovino (en toneladas) por provincias entre 2001 e 2020 (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos de Estatística Agraria 2020 da Consellería do Medio Rural.)

1.4.6. OVINO E CAPRINO

No caso do ovino e caprino non se dispón de
datos das dúas especies por separado, o que
nos obriga a abordar o estudo destas especies
de maneira conxunta. Tratarase por separado
unicamente cando exista esa dispoñibilidade
de datos.

1.4.6.1. Produción de carne de ovino en
Galicia

Como se observa na Figura 1.4-8, Ourense é a
provincia que maior cantidade de carne de
ovino produciu en matadoiros durante todo o
período estudado (2001-2020). A produción
de carne de ovino descendeu nas catro
provincias ao longo do período, pasando das
640,43 toneladas en 2001 ás 264,17 toneladas
do ano 2020, o que supón unha diminución da
produción de máis da metade (58,8%). Esta
diminución explícase pola redución da
produción experimentada pola provincia de
Ourense, que pasou das 373,47 toneladas en
2001 ás 98,89 toneladas en 2020. Co paso do
tempo, as producións fóronse igualando entre
as provincias de Ourense, Pontevedra e A
Coruña, co 37,43, o 26,74 e o 26,41% da
produción galega respectivamente.

Ourense é a provincia que maior
cantidade de carne de ovino produciu en
matadoiros durante todo o período
estudado (2001-2020).

EXPLOTACIÓNS UTAs

CABEZAS

PRAZAS TONELADAS

HECTÁREAS KG/CABEZA

ANOS CONSUMO INDUSTRIAL

15.783 1.994

33.830

165.805 310

54.353,73 9,2

60 0,2%

50,2%

ANIMAIS/EXPLOTACIÓN HECTÁREAS/EXPLOTACIÓN

* Carne empregada para a transformación industrial

10,51 3,44
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1.4.6.2. Produción de carne cabrúa en
Galicia

No caso da produción de carne de gando
cabrún en matadoiros, volve ser Ourense a
provincia que acumulou a maior produción ao
longo do tempo. Esta produción viuse
reducida desde o inicio do período de estudo.
No caso das provincias da Coruña e
Pontevedra, e aínda que a produción xeral de
Galicia foi diminuíndo, aumentou ata o ano
2019 e diminuíu no 2020. Pero se se comparan
co ano 2001, os datos nestas dúas provincias
son máis altos. A Coruña representa en 2020
case o 15% da produción galega, mentres que
no 2001 representaba unicamente o 0,11%.

Pero como xa se dixo nas outras especies,
trátase de produción de carne en matadoiro, e
isto non significa que os animais sexan de
orixe galega, ou da propia provincia, senón só
que son sacrificados en matadoiros da
comunidade.

1.4.6.3. Distribución das explotacións de
carne de ovino e caprino en Galicia

O número de explotacións que se dedican á
produción de carne de ovino e caprino
rexistradas en Galicia é de 15.783¹⁵. Nesta cifra
inclúense as explotacións de reprodución para
produción de carne e as de produción mixta e
non se teñen en conta as seguintes:

» Explotacións de autoconsumo (1.328
explotacións)

» Explotacións de ceba de autoconsumo (1
explotación con menos de 10 animais)

» Explotacións de elaboración de queixos (1
explotación)

» Explotacións de reprodución para
produción de carne (5 explotacións)

15. Contabilízase o número de explotacións dedicadas á produción de carne de ovino e caprino existentes en cada un dos concellos galegos,
neste caso xa como conxunto, de xeito que non se comenta o número de explotacións daqueles concellos que teñan menos.

Figura 1.4-9 Evolución da produción de carne de caprino (en toneladas) por provincias entre 2001 e 2020 (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos de Estatística Agraria 2020 da Consellería do Medio Rural.)
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Destas 15.783 explotacións de produción de
carne de ovino e caprino en Galicia, 3.831 (o
24,3%) están situadas na provincia da Coruña,
4.466 (o 28,3%) na provincia de Lugo, 2.733 (o
17,3%) na de Ourense e 4.753 (o 30,1%) en
Pontevedra.

Na maioría dos concellos supéranse as 25
explotacións (101 concellos), pero estas son de
pequeno tamaño, con poucos animais. É
salientable o caso da Estrada, con 504
explotacións; Lalín, con 302; Vilalba, con 298;
Lugo, con 235; e Ponteareas, con 218, dado
que son os cinco únicos concellos con máis de
200 explotacións.

1.4.6.4. Distribución do número de animais
en produción de carne de ovino e caprino
por concellos

En Galicia hai poucos concellos que non
conten con algún animal de gando ovino ou
caprino en xaneiro de 2021, aínda que na
maioría dos concellos o número de animais
censados non supera os 750 (Figura 1.4-10).

O concello con maior número de animais
censados é A Mezquita (15.159 animais).

O concello con maior número de animais
censados é A Mezquita (15.159 animais),
seguido de Vilariño de Conso e A Estrada, con
máis de 3.000 animais censados.

No que se refire á área central de Lugo, esta
presenta unha certa homoxeneidade en canto
á produción, pois todos os concellos superan
os 750 animais censados. Dentro desta
destacan cinco concellos con máis de 1.500
animais: Friol, Vilalba, Lugo, A Pastoriza e
Cospeito.

En canto ao número de explotacións por
concello, unha vez máis se reflicte que este
número non ten correlación coa produción en
número de animais do concello. Así, por
exemplo, Ponteareas conta con 218
explotacións, pero o seu número de animais
está entre os 750 e os 1.500, mentres que
outros concellos cun número inferior de
explotacións teñen unhas cifras de produción
en termos de número de animais moi superior,
como Cualedro, con 29 explotacións e un

Figura 1.4-10 Distribución dos animais de produción de ovino e caprino de carne por concellos galegos. (Fonte:
Elaboración propia partir de datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural.)
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número de animais superior aos 1.500, tal e
como se reflicte na figura 1.4-10, onde
aparecen identificados en cor escura, que non
se corresponden cos concellos con máis
explotacións.

1.4.6.5. Características das explotacións de
ovino e caprino de carne en Galicia

A partir de datos da Consellería do Medio
Rural preséntase un pequeno resumo na
Táboa 1.4-12 dos datos dispoñibles das
explotacións de ovino e caprino en Galicia.
Esta información ten como base as
declaracións para as axudas da PAC, os
animais censados nas explotacións e os
códigos REAGA das mesmas. As cifras dos
censos, que xa se empregaron nos apartados
anteriores para as explotacións,
correspóndense con valores do 1 de xaneiro de
2021.

Nesta especie, o número medio de animais
por explotación é de 10,51, valor moi baixo se
se teñen en conta as especies xa tratadas
anteriormente. As 15.783 explotacións
xestionan unha superficie de 54.353,73
hectáreas repartidas en 180.014 parcelas,
cunha superficie media por explotación de
3,44 ha repartidas en 11 parcelas de media. O
número de UTA por explotación é bastante

baixo, sen chegar a ter unha unidade por
explotación, o cal significa que moitas
explotacións non teñen ningunha UTA. A
idade media dos produtores sitúase ao redor
dos 60 anos (Táboa 1.4-12).

En canto ao tamaño das explotacións (Táboa
1.4-13), pode sinalarse que a maioría das
explotacións (93,53 %) teñen menos de 25
animais e achegan en conxunto o 50,98% da
produción (Táboa 1.4-14). Pola contra, hai
unicamente 130 explotacións (0,82%) con
máis de 150 animais, que achegan o 21,30% da
produción. As explotacións con menos de 10
animais son tamén as que xestionan unha
maior superficie, por ser este o rango no que
se concentran a maioría das explotacións. En
canto ás idades medias, igual que acontece
nos outros sectores estudados nos apartados
anteriores, reflíctese que canto maior tamaño
ten a explotación menor é a idade dos
produtores.

N.°
animais

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

Idade media
produtores

Total 165.805,00 54.353,73 180.014 1.994,55 -

Media 10,51 3,44 11,40 0,13 60,06

Táboa 1.4-12 Censo, superficie, número de parcelas,
número de UTA. Datos totais e medios en Galicia.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos facilitados
pola Consellería do Medio Rural.)

Táboa 1.4-13 Produtores, superficie, número de parcelas, número de UTA, número de animais. Datos totais por rango
segundo o número de animais por explotación. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos facilitados pola Consellería

Rango
(n.° animais)

N.°
explotacións

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

Idade
media

N.°
animais

<10 12.296,00 32.706,06 103.296,00 1.294,55 61,01 49.654,00

10-25 2.466,00 4.253,84 15.010,00 394,00 58,77 34.869,00

25-50 564,00 9.811,23 33.154,00 113,00 57,21 18.961,00

50-150 327,00 3.636,74 12.945,00 108,00 53,38 27.009,00

>150 130,00 3.945,86 15.609,00 85,00 47,28 35.312,00
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Táboa 1.4-14 Produtores, superficie, número de parcelas, número de UTA, número de animais. Porcentaxe sobre o total
por rango. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango
(n.° animais)

N.°
explotacións

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

N.°
animais

<10 77,91% 60,17% 57,38% 64,90% 29,95%

10-25 15,62% 7,83% 8,34% 19,75% 21,03%

25-50 3,57% 18,05% 18,42% 5,67% 11,44%

50-150 2,07% 6,69% 7,19% 5,41% 16,29%

>150 0,82% 7,26% 8,67% 4,26% 21,30%

Analizando os datos medios de cada rango
(Táboa 1.4-15), pode comprobarse que as
explotacións de menos de 10 animais apenas
xestionan 3 ha de terra por explotación
repartidas en algo máis de 8 parcelas e
ocupan 0,11 UTA. No outro extremo, as
explotacións de máis de 150 animais xestionan
unha media de 30 ha repartidas en 120
parcelas e empregan 0,65 UTA.

A información sobre incorporación de mozos
ás explotacións pode coñecerse a partir dos
datos proporcionados pola Consellería do
Medio Rural das axudas proporcionadas na
PAC a mozos agricultores (liña de axuda 803),
que entre 2016 e 2019 tivo 56 explotacións
beneficiadas, mentres que entre os anos 2019
e 2021 foron 142 persoas as beneficiadas.

1.4.6.6. Titularidade das explotacións de
ovino e caprino de carne

Na Táboa 1.4-16 reflíctese a titularidade das
explotacións de ovino e caprino de carne en
Galicia¹⁶. A figura de agricultor individual é a
que representa a titularidade maioritaria nas
explotacións, con 15.337 explotacións, case
repartida ao 50% entre homes e mulleres,
seguida de “outros tipos de sociedades”, baixo
a cal se atopan 379 explotacións.

Táboa 1.416 Repartición de titularidade e participación
de mulleres e homes nas explotacións de ovino e caprino
de Galicia. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango (n.° animais)
N.° Explotacións

Totais Muller Home

Agricultor
individual 15.337,00 7.704,00 7.589,00

Cooperativa
agraria 3,00

Comunidade de
bens 4,00

Cooperativa
explotacións
comunitarias

1,00

SAT 9,00

Outro tipo de
sociedade 379,00

Titularidade
compartida 7,00

Cotitularidade 42,00

Táboa 1.4-15 Produtores, superficie, número de
parcelas, número de UTA, número de animais. Datos
medios por rango. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango (n.°
animais)

N.°
animais

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

<10 4,04 2,66 8,40 0,11

10-25 14,14 1,72 6,09 0,16

25-50 33,62 17,40 58,78 0,20

50-150 82,60 11,12 39,59 0,33

>150 271,63 30,35 120,07 0,65

16. Como xa se indicou ao falar das idades dos produtores, non podía coñecerse a idade de todos os produtores dada a existencia de sociedades,
cooperativas, titularidades compartidas etc.
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En canto á formación¹⁷ ou capacitación coa que contan os produtores:

» 1.136 explotacións teñen propietarios con exercicio na actividade agrícola polo menos de 5
anos.

» 91 teñen produtores que realizaron formación de FP ou doutro tipo na rama agraria.

» 83 teñen produtores con actividade agraria e cursos de capacitación suficientes.

» 230 explotacións contan con mozos comprometidos a realizar cursos de como mínimo 250
horas.

» 258 explotacións contan xa con persoas con curso de 250 horas.

» 1.176 explotacións pertencentes á categoría de agricultor individual ou de cotitularidade non
teñen formación.

» Existe un caso de explotación cun capataz agrícola.

17. Non se conta con información sobre a formación e capacitación dos produtores para todas as explotacións.
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1.4.7. AVES

Como se observa na Figura 1.4-11, Ourense é a
provincia que maior cantidade de carne de
aves de curral produciu (134,87 milleiros de
toneladas para o ano 2020), seguida de Lugo,
Pontevedra e A Coruña, con 44,66, 31,08 e
12,94 milleiros de toneladas respectivamente.

Ourense é a provincia con maior
cantidade de carne de ave de curral
producida.

1.4.7.1. Distribución das explotacións de
aves para produción de carne en Galicia

O número de explotacións de aves de curral
para produción de carne en Galicia é de 1.075,
segundo as cifras dos censos entre xaneiro de
2020 e decembro do mesmo ano. Dentro
desta cifra inclúense as granxas de cría para
carne, tanto en aves de cría como en aves de
explotación, as granxas de multiplicación para
carne e as granxas de produción para carne.
As aves destas explotacións son de diferentes
especies: sobre todo galiñas, pero tamén
pavos, parrulos, paspallás, perdices, pombas e
ratites.

Dentro das explotacións de aves existentes en
Galicia, exclúense para o cómputo as
seguintes tipoloxías:

» Explotacións de autoconsumo (68
explotacións)

» Granxas de cría para repoboación de caza
(6 granxas)

» Explotacións de cría para ovos (56
granxas):

▪ Con aves de cría

Figura 1.4-11 Evolución da produción de carne de aves (en milleiros de toneladas) por provincias entre 2001 e 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos de Estatística Agraria 2020 da Consellería do Medio Rural.)

PRAZAS/EXPLOTACIÓN HECTÁREAS/EXPLOTACIÓN

* Carne empregada para a transformación industrial

23.128,82 4,41

EXPLOTACIÓNS UTAs

CABEZAS

PRAZAS TONELADAS

HECTÁREAS KG/CABEZA

ANOS CONSUMO INDUSTRIAL

1.075 990

98.087.130

24.863.478 223.524

4.744 2,3

49,2 0,3%

46,3%
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▪ Con aves de explotación

» Granxas de multiplicación (8 granxas):

▪ Para ovos

▪ Para repoboación de caza

» Granxas de produción para repoboación
da caza (18 explotacións)

» Granxas de produción e selección para
ovos (89 explotacións)

» Incubadoras (6 explotacións)

No tocante á distribución das explotacións
por concellos, a maioría destes (307) teñen
menos de 25 explotacións, e nalgúns nin
existen. Unicamente seis teñen máis de 25,
entre os que destaca o concello de Friol, que
conta con máis de 50 explotacións.

1.4.7.2. Distribución do número de animais
en produción de carne de aves de curral por
concellos

A Figura 1.4-12 mostra a distribución dos
animais por concello, tomando como
referencia os censos de animais existentes
nas explotacións resultante da última entrada
de animais no ano 2020 en cada unha das

explotacións.

Os concellos con maior número de animais
censados son Sarreaus, Friol e Xinzo de Limia,
que superan a cifra de 1.200.000 animais
censados. O resto dos que aparecen na figura,
coa coloración máis escura, teñen censos
inferiores a este valor.

Os concellos con maior número de
animais censados son Sarreaus, Friol e
Xinzo de Limia, que superan a cifra de
1.200.000 animais censados.

A provincia da Coruña só conta cun concello
con máis de 150.000 animais: Boimorto, con
229.404 animais.

Pola contra, hai 108 concellos galegos sen
censo avícola de carne en 2020 e 34 que non
chegan a ter 1.000 animais censados.

Igual que acontece coas outras especies
cárnicas xa comentadas, non existe
correlación entre o número de animais e o
número de explotacións por concello. Así, na
provincia de Ourense varios concellos contan
cun censo que supera os 150.000 animais,
pero só un deles (Xinzo de Limia) ten máis de
25 explotacións, o cal resulta indicativo da súa
elevada capacidade.

1.4.7.3. Características das explotacións
avícolas de carne en Galicia

A partir dos datos fornecidos pola Consellería
do Medio Rural preséntase unha
caracterización das explotacións de aves de
carne en Galicia. As táboas seguintes foron
elaboradas a partir das declaracións para as
axudas da PAC, dos animais censados nas
explotacións e dos códigos REAGA das

Figura 1.4-12 Distribución dos animais de produción
avícola de carne por concellos galegos. (Fonte:
Elaboración propia partir de datos proporcionados pola
Consellería do Medio Rural.)
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mesmas. Neste caso téñense en conta as
capacidades das 1.075 explotacións inscritas
no REAGA, as cales teñen unha capacidade
media de 23.128,82 animais e unha idade
media dos produtores de 49 anos (Táboa 1.4-
17), se ben esta varía en función do tamaño
(canto máis grandes son as explotacións, máis
novos son os produtores).

Se se atende á clasificación das explotacións
polos rangos de tamaño que se reflicten na
táboa 1.4-18, compróbase que o maior
número de explotacións se concentra no
rango de entre 10.000 e 25.000 animais. Nel

compútanse 404 explotacións, que dan
emprego a 352,50 UTA e xestionan en
conxunto 2.117,56 ha de superficie agraria
asociada repartidas en 5.139 parcelas.

Seguidamente, na Táboa 1.4-19, preséntanse
os valores en forma de porcentaxe que
representan os diferentes parámetros
analizados sobre o total de cada un deles. Isto
permite comprobar que a produción de carne
de ave se concentra naquelas explotacións
cuxa capacidade se sitúa por riba dos 25.000
animais. Estas representan o 33,48 % das
explotacións e acollen o 69,94 % da
capacidade produtiva. Pola contra, as
explotacións cunha capacidade de menos de
25.000 animais representan o 66,51 % do
total, pero unicamente albergan o 30,06 % da
capacidade.

Na Táboa 1.4-20 preséntanse as medias por
rango de tamaño. Nela reflíctese que as
explotacións de aves que teñen unha maior

Táboa 1.4-17 Capacidade, superficie, número de
parcelas, número de UTA. Datos totais e medios en
Galicia. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
proporcionados pola Consellería do Medio Rural.)

Táboa 1.4-18 Produtores, superficie, número de parcelas, número de UTA, número de prazas. Datos totais por rango
segundo o número de animais por explotación. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos proporcionados pola
Consellería do Medio Rural.)

Táboa 1.4-19 Produtores, superficie, número de parcelas, número de UTA, número de animais. Porcentaxe sobre o total
por rango. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural.)

N.°
prazas

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

Idade
media

produtores

Total 24.863.478,00 4.744,00 12.488,00 989,82 -

Media 23.128,82 4,41 11,62 0,92 49,18

Rango
(n.° prazas)

N.°
explotacións

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

Idade
media

N.°
prazas

<1.000 226,00 890,91 3.190,00 45,75 50,46 97.749,00

1.000-10.000 85,00 400,84 937,00 66,00 54,75 621.630,00

10.000-25.000 404,00 2.117,56 5.139,00 352,50 49,79 6.755.801,00

25.000-50.000 253,00 829,75 2.212,00 327,07 46,50 8.836.419,00

>50.000 107,00 504,94 1.010,00 198,50 42,64 8.551.879,00

Rango (n.° prazas) N.° explotacións Superficie (ha) N.° parcelas N.° UTA N.° prazas

<1.000 21,02% 18,78% 25,54% 4,62% 0,39%

1.000-10.000 7,91% 8,45% 7,50% 6,67% 2,50%

10.000-25.000 37,58% 44,64% 41,15% 35,61% 27,17%

25.000-50.000 23,53% 17,49% 17,71% 33,04% 35,54%

>50.000 9,95% 10,64% 8,09% 20,05% 34,40%
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superficie agraria asociada son aquelas do
rango de entre 10.000 e 25.000 animais
(xestionan 5,24 ha de media repartidas en
12,72 parcelas), mentres que o número de UTA
medio é maior canto maior é o tamaño da
explotación.

En canto á evolución do número de
explotacións de aves de carne, este pasou das
825 en xaneiro de 2016 ás 912 en xaneiro de
2021, o que reflicte un aumento no período de
87 granxas.

Por último, no que atinxe a esta especie, os
datos dispoñibles amosan que neste
subsector non abundan os casos de remuda
xeracional, pois son unicamente dezaoito os
beneficiarios da liña de axudas a mozos
agricultores da PAC no período 2016-2019,
mentres que no período 2019-2021 foron oito.

1.4.7.4. Titularidade das explotacións de
aves de carne

Na Táboa 1.4-21 reflíctense as explotacións
de aves clasificadas segundo a titularidade e
vese que as maioritarias son aquelas
rexentadas por un agricultor individual (711).
Destas, 329 explotacións son titularidade de
mulleres (46%) mentres que en 378 o titular é

un home (53%). A continuación, en orde de
importancia, destacan 340 explotacións cuxa
titularidade está nas mans de “outro tipo de
sociedades”.

Por último, en canto á formación ou
capacitación profesional coa que contan os
produtores¹⁸, destaca o seguinte:

» 164 explotacións teñen propietarios con
exercicio na actividade agrícola polo
menos de 5 anos.

» En 12 explotacións os produtores
realizaron formación de FP ou doutro tipo
na rama agraria.

» 24 explotacións teñen produtores con
actividade agraria e cursos de
capacitación suficientes.

» 70 explotacións contan con mozos
comprometidos a realizar cursos de como
mínimo 250 horas.

» 67 explotacións contan xa con persoas con
curso de 250 horas.

» 649 explotacións pertencentes á
categoría de agricultor individual ou de
cotitularidade non teñen formación.

Táboa 1.4-20 Produtores, superficie, número de
parcelas, número de UTA, número de prazas. Datos
medios por rango. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango
(n° prazas)

N.°
prazas

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

<1.000 432,52 3,94 14,12 0,20

1.000-10.000 7.313,29 4,72 11,02 0,78

10.000-25.000 16.722,28 5,24 12,72 0,87

25.000-50.000 34.926,56 3,28 8,74 1,29

>50.000 79.924,10 4,72 9,44 1,86

Táboa 1.4-21 Repartición de titularidade e participación
de mulleres e homes nas explotacións de aves de carne
de Galicia. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango (n.° animais)
N.° Explotacións

Totais Muller Home

Agricultor individual 711,00 329,00 378,00

Cooperativa agraria 8,00

Comunidade de bens 9,00

SAT 2,00

Outro tipo de sociedade 340,00

Titularidade compartida 3,00

Cotitularidade 2,00

18. Non se conta con información sobre a formación e capacitación dos produtores para todas as explotacións.
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1.4.8. EQUINO

A produción de carne de equino é das menos
relevantes en Galicia e, segundo se reflicte na
Figura 1.4-13, nos últimos anos vén seguindo
unha tendencia negativa.

1.4.8.1. Distribución das explotacións de
equinos para carne en Galicia

En Galicia hai 4.314 explotacións de cabalos
para carne, incluíndo os cebadeiros, as
granxas de reprodución para carne, as granxas
de reprodución mixta e as explotacións de

cabalos silvestres ou semisilvestres.
Exclúense as de autoconsumo e as
explotacións de reprodución para montura.

Por provincias, Lugo concentra 2.573
explotacións (56,64%), seguida da Coruña, con
1.437 (33,31%), e de Pontevedra, con 274
(6,35%), mentres que na provincia de Ourense
se rexistran unicamente 30 explotacións
(0,69%).

1.4.8.2. Distribución do número de animais
en produción de carne de equinos en Galicia

O gando equino non conta cun alto número de
animais censados. No entanto, os concellos
que contan con maior número de cabalos para
carne son os da montaña do norte lucense,
que pertencen á ou limitan coa Serra do
Xistral. Na provincia de Pontevedra tamén hai
concellos con máis de 200 cabalos censados
en decembro de 2020. Son os casos da
Estrada, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade,
Gondomar e Oia. Na provincia da Coruña,
unicamente Boiro e Porto de Son teñen máis
de 200 cabalos censados.

EXPLOTACIÓNS UTAs

CABEZAS

ANIMAIS TONELADAS

HECTÁREAS KG/CABEZA

ANOS CONSUMO INDUSTRIAL

4.314 904

105

17.740 12,54

33.195 119,4

54,2 5,6%

31,4%

ANIMAIS/EXPLOTACIÓN HECTÁREAS/EXPLOTACIÓN

* Carne empregada para a transformación industrial

4,11 7,69

Figura 1.4-13 Evolución da produción de carne de equino (en toneladas) por provincias entre 2001 e 2020 (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos de Estatística Agraria 2020 da Consellería do Medio Rural.)
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A provincia de Ourense conta cun escaso
censo de cabalos para carne: 69 dos seus
concellos non teñen équidos para produción
cárnica censados. De entre os concellos que
contan con produción destacan A Veiga, cun
censo de máis de 100 équidos, Maceda e Xinzo
de Limia, que contan con entre 25 e 50
animais. O resto dos concellos teñen menos
de 25 animais.

1.4.8.3. Características das explotacións de
equinos para carne en Galicia

Na Táboa 1.4-22 resúmense os datos medios e
totais das explotacións de équidos de carne
de Galicia. O número total de animais é de
17.740 cunha media de 4,11 animais por
explotación e cunha superficie media de 7,69
hectáreas asociadas a cada unha destas
explotacións.

Se se atende á clasificación das explotacións
polos rangos de tamaño que se reflicten na
Táboa 1.4-23, compróbase que o maior
número de explotacións se concentra no
rango de menos de 5 animais. Nel compútanse
3.653 explotacións, que dan emprego a 697,75
UTA e xestionan en conxunto 21.762,31 ha de
superficie agraria asociada repartidas en
56.683 parcelas e cunha idade media dos
produtores de 54,73 anos.

Figura 1.414 Distribución dos animais de produción de equino para carne por concellos galegos. (Fonte: Elaboración
propia partir de datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural.)

Táboa 1.4-22 Censo, superficie, número de parcelas,
número de UTA. Datos totais e medios en Galicia.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos facilitados
pola Consellería do Medio Rural.)

N.°
animais

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

Idade media
produtores

Total 17.740,00 33.194,92 80.184,00 904,05 -

Media 4,11 7,69 18,59 0,21 54,19
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Seguidamente, na Táboa 1.4-24, preséntanse
os valores en forma da porcentaxe que
representan os diferentes parámetros
analizados sobre o total de cada un deles. Isto
permite comprobar que a produción de carne
de equino se concentra naquelas explotacións
cuxa capacidade se sitúa por debaixo de 5
animais. Estas representan o 84,68% das
explotacións e acollen o 36,74% do animais.

Os valores medios por rango (Táboa 1.4-25)
indican que realmente as explotacións con
maior superficie media asociada segundo as
terras declaradas na PAC son as que teñen
máis de 50 animais. Son tamén as de maior
número de parcelas, con 88,73 parcelas por

explotación. O maior número de UTA/
explotación, que non alcanza en ningún dos
rangos a unidade, localízase no rango de entre
10 e 25 animais.

Por último, no que atinxe a esta especie, os
datos dispoñibles amosan que neste sector
non abundan os casos de remuda xeracional: o
número de beneficiarios da liña de axudas a
mozos agricultores da PAC no período 2016-
2019 foi só de once, e no período 2019-2021 foi
de catro.

1.4.8.4. Titularidade das explotacións de
equinos de carne

Na Táboa 1.4-26 reflíctense as explotacións
de équidos clasificadas segundo a
titularidade, entre as cales son maioritarias as
rexentadas por un agricultor individual (4.101).
Destas, 1.288 explotacións son titularidade de
mulleres (32 %), mentres que en 2.789 o
titular é un home (68 %). A continuación, en
orde de importancia, destacan 189
explotacións cuxa titularidade está nas mans
de “outro tipo de sociedades”.

Táboa 1.4-25 Produtores, superficie, número de
parcelas, número de UTA, número de animais. Datos
medios por rango. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango
(n.° animais)

N.°
animais

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

<5 1,78 5,96 15,52 0,19

5-10 6,36 12,56 27,20 0,26

10-25 14,68 21,95 42,24 0,43

25-50 34,41 27,14 48,24 0,32

>50 144,57 37,96 88,73 0,37

Táboa 1.4-23 Produtores, superficie, número de
parcelas, número de UTA, número de animais. Datos
totais por rango segundo o número de animais por
explotación. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango (n.°
animais)

N.°
explotacións

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

Idade
media

N.°
animais

<5 3.653,00 21.762,31 56.683,00 697,75 54,73 6.518,00

5-10 407,00 5.111,39 11.072,00 104,80 52,50 2.590,00

10-25 173,00 3.798,11 7.308,00 74,00 50,46 2.540,00

25-50 51,00 1.384,32 2.460,00 16,50 47,61 1.755,00

>50 30,00 1.138,79 2.661,00 11,00 48,21 4.337,00

Táboa 1.4-24 Produtores, superficie, número de
parcelas, número de UTA, número de animais.
Porcentaxe sobre o total por rango. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos facilitados pola Consellería do

Rango (n.°
animais)

N.°
explotación

s

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.° UTA N.° animais

<5 84,68% 65,56% 70,69% 77,18% 36,74%

5-10 9,43% 15,40% 13,81% 11,59% 14,60%

10-25 4,01% 11,44% 9,11% 8,19% 14,32%

25-50 1,18% 4,17% 3,07% 1,83% 9,89%

>50 0,70% 3,43% 3,32% 1,22% 24,45%
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En canto á formación¹⁹ ou capacitación
profesional coa que contan os produtores:

» 428 explotacións teñen propietarios con
exercicio na actividade agrícola polo
menos de 5 anos.

» En 40 explotacións os produtores
realizaron formación de FP ou doutro tipo
na rama agraria.

» 40 explotacións teñen actividade agraria e
cursos de capacitación suficientes.

» 103 explotacións contan con mozos
comprometidos a realizar cursos de como
mínimo 250 horas.

» 101 explotacións contan xa con persoas
con curso de 250 horas.

» 341 explotacións pertencentes á categoría
de agricultor individual ou de
cotitularidade non teñen formación.

Táboa 1.426 Repartición de titularidade e participación
de mulleres e homes nas explotacións de equinos de
carne de Galicia. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango (n.° animais)
N.° Explotacións

Totais Muller Home

Agricultor individual 4.101,00 1.288,00 2.789,00

Cooperativa agraria 1,00

SAT 6,00

Outro tipo de sociedade 189,00

Titularidade compartida 1,00

Cotitularidade 16,00

19. Para as 3.261 explotacións restantes non se conta con información.
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1.4.9. COELLO

Pontevedra é a provincia que maior cantidade
de carne de coello produciu (7.333,21 milleiros
de toneladas no ano 2020), seguida de
Ourense, con 4.472,32 milleiros de toneladas
(Figura 1.4-15).

1.4.9.1. Distribución das explotacións de
coellos en Galicia

O número de explotacións é baixo: ningún
concello supera as 25 explotacións, e en
moitos o número de explotacións é nulo. En
Galicia hai un total de 179 explotacións de
coellos destinados a carne. Dentro deste
número inclúense dúas tipoloxías: unha de
produción e engorde e outra de engorde de
cazapos. Tamén existen outras tipoloxías de
explotación —como son as de autoconsumo,
os centros de inseminación artificial, as
granxas de produción para caza, para
repoboación e explotacións de
multiplicación—, pero están excluídas desta
análise.

1.4.9.2. Distribución do número de animais
en produción de carne de coellos en Galicia

A produción de carne de coello está
concentrada nuns poucos concellos. A maioría
dos concellos de Galicia (226) non tiña ningún
coello censado en decembro de 2020 (Figura
1.4-16). O concello con maior número de
coellos censados é Abegondo, con 40.037. Os
seguintes que concentran máis animais son
Ponteceso, Boiro, Chantada, Monfero e
Guitiriz, que superan os 20.000 animais.

EXPLOTACIÓNS UTAs

CABEZAS

PRAZAS TONELADAS

HECTÁREAS KG/CABEZA

ANOS CONSUMO INDUSTRIAL*
* Carne empregada para a transformación industrial

179 149

8.110.280

619.542 11.805,5

302 1,5

51,7 52,9%

41,4%

PRAZAS/EXPLOTACIÓN HECTÁREAS/EXPLOTACIÓN
3.461,13 1,69

Figura 1.4-15 Evolución da produción de carne de coellos (en toneladas) por provincias entre 2001 e 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos de Estatística Agraria 2020 da Consellería do Medio Rural.)
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Figura 1.4-16 Distribución dos animais de produción de carne de coellos por concellos galegos. (Fonte: Elaboración
propia partir de datos proporcionados pola Consellería do Medio Rural.)

1.4.9.3. Características das explotacións de
coellos para carne en Galicia

A partir dos datos fornecidos pola Consellería
do Medio Rural preséntase unha
caracterización das explotacións de carne de
coellos en Galicia. As táboas seguintes foron
elaboradas a partir das declaracións para as
axudas da PAC, dos animais censados nas
explotacións e dos códigos REAGA das
mesmas. Neste caso téñense en conta as
capacidades das 179 explotacións inscritas no
REAGA, as cales teñen unha capacidade media
de 3.461,13 animais e unha idade media dos
produtores de 51 anos (Táboa 1.4-27).

Se se atende á clasificación das explotacións
polos rangos de tamaño que se reflicten na
Táboa 1.4-28, compróbase que o maior
número de explotacións se concentra no
rango de máis de 5.000 prazas. Nel
compútanse 46 explotacións, que dan
emprego a 46 UTA e xestionan en conxunto
26,51 ha de superficie agraria asociada
repartidas en 241 parcelas.

Táboa 1.4-27 Capacidade, superficie, número de
parcelas, número de UTA. Datos totais e medios en
Galicia. (Fonte: Elaboración propia partir de datos
proporcionados pola Consellería do Medio Rural.)

N.°
prazas

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

Idade
media

produtores

Total 619.542,00 301,93 1.041,00 149,50 -

Media 3.461,13 1,69 5,82 0,84 51,75

Táboa 1.4-28 Produtores, superficie, número de
parcelas, número de UTA, número de prazas. Datos
totais por rango segundo o número animais por
explotación. (Fonte: Elaboración propia partir de datos
facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango
(n.° prazas)

N.°
explotacións

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

Idade
media

<500 26,00 12,20 86,00 19,50 53,32

500-1.000 38,00 60,67 151,00 25,50 51,30

1.000-2.500 27,00 36,05 83,00 24,75 46,65

2.500-5.000 42,00 166,50 480,00 33,75 51,97

>5.000 46,00 26,51 241,00 46,00 54,31
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Seguidamente, na Táboa 1.4-29, preséntanse
os valores en forma da porcentaxe que
representan os diferentes parámetros
analizados sobre o total de cada un deles. Isto
permite comprobar que a produción de carne
de coello se concentra naquelas explotacións
cuxa capacidade se sitúa por riba dos 5.000
animais. Estas representan o 25,70% das
explotacións e acollen o 62,07% da
capacidade produtiva.

Na Táboa 1.4-30 preséntanse as medias por
rango de tamaño. Nela reflíctese que as
explotacións de coello que teñen unha maior
superficie agraria asociada son aquelas do
rango de entre 2.500 e 5.000 animais
(xestionan 3,96 ha de media repartidas en
11,43 parcelas), mentres que o número de UTA
medio é maior para as explotacións de máis de
5.000 animais.

Só 39 explotacións de carne de coello foron
beneficiarias entre 2016 e 2021 de axudas a
mozos agricultores, segundo as declaracións
para axudas da PAC.

1.4.9.4. Titularidade das explotacións de
coellos de carne

Na Táboa 1.4-31 recóllense as explotacións de
carne de coello clasificadas segundo a
titularidade, entre as que son maioritarias
aquelas rexentadas por un agricultor
individual (128). Destas, 53 explotacións son
titularidade de mulleres (42,06%), mentres
que en 73 o titular é un home (57,94%). A
continuación, en orde de importancia,
destacan 45 explotacións cuxa titularidade
está nas mans de “outro tipo de sociedades”.

En canto á formación²⁰ ou capacitación
profesional coa que contan os produtores:

» 37 explotacións teñen propietarios con
exercicio na actividade agrícola polo
menos de 5 anos.

» 2 explotacións con produtores que
realizaron formación de FP ou doutro tipo
na rama agraria.

» 3 explotacións con produtores que teñen
actividade agraria e cursos de
capacitación suficientes.

Táboa 1.4-29 Produtores, superficie, número de
parcelas, número de UTA, número de prazas. Porcentaxe
sobre o total por rango. (Fonte: Elaboración propia
partir de datos facilitados pola Consellería do Medio

Rango
(n.° prazas)

N.°
explotacións

Superficie
(ha)

N.°
parcelas

N.°
UTA

N.°
prazas

<500 14,53% 4,04% 8,26% 13,04% 1,49%

500-1.000 21,23% 20,09% 14,51% 17,06% 4,24%

1.000-2.500 15,08% 11,94% 7,97% 16,56% 7,05%

2.500-5.000 23,46% 55,15% 46,11% 22,58% 25,15%

>5.000 25,70% 8,78% 23,15% 30,77% 62,07%

Rango (n.° prazas) N.° prazas Superficie (ha) N.° parcelas N.° UTA

<500 354,38 0,47 3,31 0,75

500-1.000 691,89 1,60 3,97 0,67

1.000-2.500 1.617,81 1,34 3,07 0,92

2.500-5.000 3.709,19 3,96 11,43 0,80

>5.000 8.360,20 0,58 5,24 1,00

Táboa 1.4-30 Produtores, superficie, número de
parcelas, número de UTA, número de prazas. Datos
medios por rango. (Fonte: Elaboración propia partir de
datos facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Táboa 1.4-31 Repartición de titularidade e participación
de mulleres e homes nas explotacións de coellos de
carne de Galicia. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos facilitados pola Consellería do Medio Rural.)

Rango (n.° animais)
N.° Explotacións

Totais Muller Home

Agricultor individual 128,00 53,00 73,00

SAT 5,00

Outro tipo de sociedade 45,00

Cotitularidade 1,00

20. Para as restantes 90 explotacións non se conta con información.
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Táboa 1.4-32 Prezos medios percibidos polos gandeiros
(€/100 kg) entre 2019 e 2021 en España. (Fonte:
Elaboración propia a partir do Informe “Índices y Precios
Percibidos Agrarios de Julio de 2021” do MAPA.)

Especies de abasto 2019 2020 2021

Tenreiros (de menos dun ano) 226,69 215,41 220,66

Touros (machos de máis dun
ano) 223,74 224,94 233,86

Xovencas (femias non paridas
de máis de 12 meses) 206,85 198,11 206,86

Vacas (que xa pariron) 130,18 118,05 117,80

Años de leite (<1,5 meses entre
8 e 14 kg) 439,54 415,27 431,05

Añagoto ( de 1,5 a 3 meses
entre 15 e 26 kg) 305,34 322,99 339,97

Años (de 3 a 12 meses) 274,78 288,66 307,73

Ovino maior (ovellas) 59,32 57,36 57,33

Cabrito de leite (<1,5 meses) 430,18 420,56 414,12

Chibo (1,5 – 6 meses) 307,36 314,50 313,11

Caprino maior (cabras) 70,84 66,89 66,73

Porcos cebados de raza ibérica 194,35 165,02 179,79

Porcos cebados (outras razas) 134,81 134,13 135,26

Porcas de refugo 73,45 67,93 67,12

Polos granxa 105,23 105,49 113,95

Galiñas 19,60 19,81 27,29

Coellos 200,71 186,90 187,02

» 29 explotacións contan con mozos
comprometidos a realizar cursos de como
mínimo 250 horas.

» 5 explotacións contan xa con persoas con
curso de 250 horas.

» 14 explotacións pertencentes á categoría
de agricultor individual ou de
cotitularidade non teñen formación.

1.4.10. PREZO DA CARNE

Neste apartado analízase a evolución dos
prezos da carne en España para as distintas
especies e as tipoloxías de animais que
compoñen cada unha delas.

O prezo que perciben os gandeiros pola venda
dos animais (Táboa 1.4-32) é moi distinto en
función da especie gandeira. Os prezos máis
baixos percibidos danse en galiñas, seguidas
de ovellas e cabras. En ningún dos tres casos
se superan os 100 €/100 kg (1 €/kg). No caso
das galiñas non se chega nin aos 30 €/100 kg.
No ano 2021, o prezo medio anual non
contempla todos os meses do ano, senón que
é unha media dos prezos ata o mes de xullo
(mes de publicación do informe). A especie de
abasto pola que maior prezo reciben os
gandeiros é o año de leite, que aínda que está
a reducir o seu prezo, con 431,05 €/100 kg,
segue a ser a tipoloxía pola que os gandeiros
perciben máis cartos.
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1.4.10.1 Vacún

As diferentes categorías de animais nas que
se clasifica o gando vacún, fai que os prezos
por categorías tamén sexan diferentes. Así, o
Informe Semanal de Prezos e Mercados do
MAPA contempla diferentes tipoloxías de
animais: vacas, xovencas, anellos, tenreiras de
categoría Z, frisóns de menos dun mes,
cruzados de menos dun mes e pasteiros. Esta
información combínase na táboa 1.4-33 co
informe do sector vacún de carne dos
principais indicadores económicos de xullo de
2021, tamén do MAPA, o cal achega
información desde 2014 ata 2020. Estes
valores monetarios exprésanse en €/100 kg,
coa excepción dos frisóns e dos cruzados, para
os cales se expresa en €/cabeza.

As xovencas superan todos os anos o
prezo medio de 360€/100kg (3,6€/kg), e
os anelllos superan todos os anos o
prezo medio de 340€/100kg (3,4€/kg).

Para o ano 2021 non se conta coa media
completa do ano, xa que a elaboración deste
texto é anterior á finalización do mesmo. En
canto ao ano 2018, só se conta con valores
para os casos de xovencas, vacas e tenreiras
de entre 8 e 12 meses. As mellores cifras en
canto a prezos percibidos son as de 2020,
cando se supera o prezo medio do ano
anterior e, na maioría dos casos, de todos os
anos anteriores.

Os animais que se venden aos prezos máis
altos durante todo o período son as xovencas,
que superan todos os anos un prezo medio de
360 €/100 kg (3,6 €/kg), e os anellos, que
durante todo o período superan un prezo
medio de 340 €/100 kg (3,4 €/kg). As tenreiras
tamén teñen un prezo de venda no mercado
bastante alto, aínda que só se conta con
información para o período desde 2018 a 2021,
este último ano sen ser completo.

Na Táboa 1.4-34 recóllense os prezos de
España fronte aos da Unión Europea. Tanto en
2019 como en 2020 o prezo medio dos animais
en España foi maior que na Unión Europea en

Táboa 1.4-33 Importe medio monetario de venda en mercado de animais de vacún de carne (en €/100 kg ou €/cabeza)
en España. (Fonte: “Informe Semanal de Precios y Mercados de Sector Vacuno de Carne Semana 45” do MAPA e “El
sector de la carne de vacuno en cifras. Principales indicadores económicos de julio 2021” do MAPA.)

Tipoloxía 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anello (€/100 kg) 373,63 363,56 367,83 380,90 383,98 361,38 348,6 372,37

Vacas (€/100 kg) 236,68 227,00 215,52 222,27 240,62 244,38 236,97 259,17

Xovencas (€/100 kg) 396,42 378,56 376,69 389,90 389,36 380,57 358,95 377,09

Tenreiras ZR (€/
100 kg) 396,03 385,65 369,64 384,87

Frisóns de menos
dun mes (€/cabeza) 91,85 92,79 91,13 103,53 105,94 82,88 81,65 96,83

Cruzados de menos
dun mes (€/cabeza) 284,36 256,35 240,29 212,93 186,83 219,03 198,44 197,93

Xatos de entre 8
días e 4 semanas (€/
cabeza)

150,96 140,59 147,38

Pasteiros de 6 a 12
meses (€/100 kg) 240,68 236,00 232,47 244,61 266,2 257,52 246,8 255,42
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conxunto. No ano actual (2021) a Unión
Europea está superando en dous euros o
prezo medio por cabeza en España, pero isto
podería variar a finais do presente ano. Este
aumento de prezo na UE na comparativa con
España prodúcese en maio, cando nos anos
anteriores, neste mes, o prezo era maior en
España.

1.4.10.2. Porcino

Para coñecer os prezos en porcino emprégase
o Informe de Indicadores Trimestrais de
Porcino de outubro de 2021 do MAPA. Este
informe achega información das cifras de
prezos do terceiro trimestre de 2021, cando o
canal de clase E (carne magra superior ao
55%) tiña un prezo de 147,4 €/100 kg, o que
supón unha redución do 20,22% con respecto
ao prezo do segundo trimestre de 2021.
Tamén se trata dun prezo reducido se se
compara coa mesma semana do ano anterior
(semana 37), cando o prezo era un 6,73% máis
alto.

O prezo medio da clase E na mesma semana
para a Unión Europea foi de 136,97 €/100 kg, é
dicir, o prezo medio ao que se vendeu a carne
de clase E na Unión Europea foi 10,43 €/100 kg
máis barato que en España.

A canle de porcino de clase E tiña un
prezo de 147,4 €/100 kg, o que supón
unha redución do 20,22% con respecto
ao prezo do segundo trimestre de 2021.

O prezo dos leitóns na última semana do
terceiro trimestre de 2021 foi de 25,56 €/
leitón, cifra un 42,43 % máis baixa que no
trimestre anterior e un 10,41 %máis baixa que
o prezo que se pagaba por leitón no mercado
na mesma semana do ano anterior.

No Informe de Indicadores Económicos de
2020, reflíctense os prezos de mercado dos
anos anteriores (Táboa 1.4-35), comparando
España e a Unión Europea. O prezo de venda
dos leitóns sufriu variacións durante o período
contemplado, do mesmo xeito que os canais.
A pesar das variacións citadas, en España
aumentou o prezo de venda de leitóns e de
canais de clase E, cuns prezos de venda en
2020 superiores aos de 2016. No caso da
Unión Europea prodúcese tamén un aumento
dos prezos de ambas as tipoloxías de carne ao
comparar os anos 2016 e 2020. Para todas as
tipoloxías de carne, e tanto para España como
para a Unión Europea, o ano con maiores
prezos de venda foi o 2019.

Táboa 1.4-35 Prezo medio de mercado desde 2016 a
2020 en porcino en España e na Unión Europea (Fonte:
Informe “Principales indicadores económicos. El sector
de la carne de cerdo en cifras 2020” da Subdirección
Xeral de Producións Gandeiras e Cinexéticas do MAPA.)

2019 2020 2021

España 150,96 140,59 147,38

Unión Europea 141,87 132,31 149,92

Diferenza de
prezos -9,09 -8,28 2,54

Táboa 1.4-34 Diferenza entre os prezos percibidos por
xatos de entre 4 días e 8 semanas (en €/cabeza) entre os
anos 2019 e 2021. (Fonte: Informe semanal de Precios y
Mercados de Sector Vacuno de Carne Semana 45 do
MAPA.)

2016 2017 2018 2019

En España

Leitóns (€/
unidade) 31,57 44,83 38,60 52,95

Canal clase E
(€/100 kg) 139,69 154,79 138,38 166,00

Na Unión
Europea

Leitóns (€/
unidade) 42,14 51,05 42,21 52,97

Canal clase E
(€/100 kg) 146,19 160,79 141,98 169,01
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1.4.10.3.Ovino

No Informe de caracterización do sector ovino
e caprino en España de 2020 reflíctense os
prezos medios para os anos 2019 e 2020. Para
os animais de entre 7 e 10 kg o prezo de venda
é maior en 2019 que en 2020, mentres que
cando os animais pesan menos de 7 kg ou
máis de 10, o prezo é superior en 2020 (Táboa
1.4-36).

A Táboa 1.4-37 reflicte os datos do ano 2021
ata a semana 33, de forma que pode verse que
o prezo que xa tendía a baixar no ano anterior
(o da categoría entre 7 e 10 kg) seguiu
baixando en 2021, mentres que no resto das
categorías o prezo de venda continúa
aumentando.

1.4.10.4. Aves

O prezo de venda da carne de aves en España
a finais de 2020 situábase en 130 €/100 kg,
segundo o Informe de indicadores económicos
do sector avícola de carne do ano 2020. Deste
mesmo informe extráense os datos dos
prezos de venda medios para os anos 2018,
2019 e 2020. En España os prezos baixaron
con respecto ao ano 2018, pasando dos 165 €/
100 kg en 2018 aos 155 €/100 kg en 2020
(Táboa 1.4-38). Os prezos da UE entre 2018 e
2019 mantivéronse constantes, pero
reducíronse entre 2019 e 2020. Os prezos de
venda na Unión Europea son máis altos que os
de España en todo o período analizado.

En España os prezos baixaron con
respecto ao ano 2018, pasando dos 165
€/100 kg en 2018 aos 155 €/100 kg en
2020.

Segundo o Informe trimestral de indicadores
do sector avícola de carne da Subdirección
Xeral de Producións Gandeiras do MAPA, o
prezo da carne de polo en España na semana
38 foi de 1,53 €/kg canal, mentres que na UE
continuou sendo máis alto que o de España
(1,96 €/kg canal).

Táboa 1.4-36 Prezos medios (€/kg canal) dos canais de
ovino en España, comparativa entre 2019 e 2020.
(Fonte: Informe “Caracterización del sector ovino y
caprino en España 2020” do MAPA.)

Táboa 1.4-37 Evolución de prezos de mercado (€/kg
canal) dos canais de ovino en España no ano 2021 e
comparativa co ano 2021. (Fonte: “Informe trimestral
del sector ovino de carne de septiembre 2021” do
MAPA.)

Categoría 2019 2020
% variación
2019/2020

Ata 7 kg 8,34 9,24 10,78

7 – 10 kg 7,55 6,43 -14,80

10 – 13 kg 6,05 6,38 5,40

13 – 16 kg 5,44 5,50 9,40

Categoría Semana 33
Evolución mesma
semana do ano

anterior

Ata 7 kg 9,30 2,40%

7 – 10 kg 6,42 -3,60%

10 – 13 kg 6,95 3,70%

13 – 16 kg 6,46 5,40%

Rexión 2018 2019
%

variación
2018/2019

2020
%

variación
2019/2020

España 165,00 154,00 -6,67 155,00 0,89

Unión
Europea 186,00 186,00 0,00 184,00 -1,29

Táboa 1.438 Prezos medios de mercado (€/100 kg) dos
polos 65% entre os anos 2018 e 2020 en España e na
Unión Europea. (Fonte: Informe “Indicadores económicos
sector avícola de carne en cifras de 2020. Principales
indicadores económicos” do MAPA.)
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1.4.10.5. Coellos

Segundo o Informe trimestral de indicadores
económicos do sector cunícola do Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, na
semana 37 do ano 2021 o prezo medio da
carne de coello nos mercados foi de 1,90 €/kg
canal.

1.4.11. AS RAZAS AUTÓCTONAS

En Galicia os animais empregados nas
producións cárnicas son de diferentes razas.
Entre elas existen razas autóctonas, aínda que
non sexan as razas máis comunmente
empregadas. A continuación faise unha
descrición destas razas para as diferentes
especies de animais e achéganse cifras de
censos e produción, agrupadas segundo a
especie.

1.4.11.1. Vacún

En Galicia existen seis razas autóctonas de
aptitudes cárnicas:

» Cachena

A raza cachena é unha raza en perigo de
extinción. Os animais son de pequeno tamaño
(é a raza de vacún máis pequena de España) e
de cor castaña clara, cunha altura á cruz de
122 centímetros nos machos e 117 centímetros
nas femias. Trátase de animais moi ben
dotados para o pastoreo, xa que son unha
especie de gran rusticidade que permite o
aproveitamento de recursos herbáceos de
escaso valor nutritivo.

No ano 2020 en Galicia existían 810
explotacións cun tamaño medio de 32,01
animais. Nese mesmo ano o número de
reprodutores en Galicia foi de 2.903 animais e
naceron 1.509 becerros.

» Caldelá

Esta raza é orixinaria de Ourense, da comarca
de terra de Caldelas, e tamén está recoñecida
como raza autóctona en perigo de extinción.
No ano 2020 en Galicia había un total de 225
gandarías cun tamaño medio de 34,73
animais. Nese mesmo ano había un total de
1.047 reprodutores e tiveron lugar 423
nacementos de 421 femias que pariron en
pureza nese mesmo ano.

» Frieiresa

Orixinaria da provincia de Ourense e de tripla
aptitude (leiteira, cárnica e empregada en
labores agrícolas), na actualidade utilízase
pola súa aptitude cárnica. O sistema de
explotación desta raza é de tipo mixto:
aprovéitase o pasto durante os meses de
verán ou faise pastoreo de día e estabulación
pola noite.

No ano 2020 en Galicia existían 148 gandarías
cun tamaño medio de 34,85 animais. No
mesmo ano o número total de reprodutores
en Galicia foi de 604 e tiveron lugar 187
partos.

» Limiá

Esta raza toma o seu nome da comarca da
Limia e, aínda que posúe unha tripa aptitude,
na actualidade é empregada pola súa aptitude
cárnica. O sistema de explotación desta raza é
de tipo mixto, o que combina estabulación e
pastoreo.

No ano 2020 en Galicia existían 270 gandarías
cun total de 819 reprodutores. Nese mesmo
ano tiveron lugar 443 nacementos.
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» Rubia Gallega

Esta raza está vinculada a un sistema de
manexo semiintensivo con base forraxeira
asentada principalmente sobre o pasto, con
suplemento de herba ensilada e concentrado.

No ano 2020 en Galicia había un total de 3.033
gandarías cun tamaño medio de 22,75
animais/ explotación e 22.305 reprodutores.

» Vianesa

Esta raza, declarada en perigo de extinción, é
orixinaria da provincia de Ourense. Na
antigüidade explotábase como animal de
traballo, pero na actualidade a súa utilidade
céntrase na produción de carne.

O sistema de produción baséase nun sistema
mixto de estabulación durante a fase de
climatoloxía adversa e de pastoreo na
primavera, verán e principio do outono. No
ano 2020 en Galicia había 481 gandarías e un
total de 1.916 animais reprodutores.

1.4.11.2. Porcino

» Porco Celta

Esta raza autóctona galega non é só unha
raza, senón que comprende distintas
agrupacións raciais pertencentes a un mesmo
tronco. O Porco Celta presenta gran
rusticidade e adaptación aos sistemas
extensivos.

No ano 2020 había en Galicia 139 explotacións
cun total de 4.141 animais (2.357 femias e
1.784 machos). Isto reflicte unha explotación
media de 29,79 animais.

1.4.11.3. Ovino

» Ovella galega

Esta raza presenta gran rusticidade e
resistencia a enfermidades e é prolífera e
lonxeva, cunha boa produción de leite e la,
aínda que a súa aptitude principal é a cárnica.
O sistema de produción é extensivo ou
semiextensivo, dependendo de se a
explotación se fai na montaña ou en áreas
costeiras.

No ano 2020 o número de reprodutores totais
en Galicia era de 3.087 animais, repartidos
entre 1.010 gandarías cun tamaño medio de
49,5 animais/explotación. Nese mesmo ano
naceron 1.507 animais.

1.4.11.4. Caprino

» Cabra galega

Esta raza tamén foi clasificada como raza en
perigo de extinción. A cabra galega presenta
gran rusticidade e adaptación aos sistemas
extensivos, e normalmente convive con
outras especies gandeiras como as ovellas.

No ano 2020 o número de reprodutores totais
en Galicia era de 958 animais, repartidos en
166 gandarías cun tamaño medio de 22,12
animais/explotación. Nese mesmo ano
naceron 281 animais.

1.4.11.5. Aves

» Galiña de Mos

Esta raza tamén está clasificada oficialmente
como raza autóctona en perigo de extinción.
Principalmente é de aptitude cárnica, aínda
que tamén ten uso como produtora de ovos. A
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súa cría realízase ao aire libre, o cal permite o mantemento dos terreos agrarios, e é unha especie
que se adapta moi ben ás temperaturas extremas e, sobre todo, ás duras condicións invernais.

No ano 2020 o número total de reprodutores da comunidade galega era de 6.680 animais,
repartidos en 6.821 explotacións cun tamaño medio de 121,39 animais/explotación.

1.4.11.6. Cabalos

» Cabalo de pura raza galega

Esta raza está en perigo de extinción. O seu uso principal é o deportivo, pero tamén existe un
aproveitamento cárnico mediante a comercialización da carne de poldro.

En 2020, tiveron lugar 101 nacementos de poldros, pero no MAPA soamente aparecen rexistradas
7 femias con partos puros. O tamaño medio das gandarías no ano 2020 era de 22,04 animais.
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1.5.ASOCIACIONISMO SECTORIAL
A existencia de organizacións ou asociacións
que defendan intereses colectivos de
produtores, industria ou consumidores é un
síntoma de madurez dos colectivos
implicados en tal defensa. Estas asociacións,
sen ánimo de lucro, adoitan ser referentes
para todos os implicados no sector e
perseguen obxectivos facilmente
identificables por todos eles. A xeración de
novas positivas de interese xeral é tamén un
dos labores que desenvolven este tipo de
asociacións, co obxectivo de crear un
ambiente amable e unha visión positiva do
conxunto da sociedade sobre a actividade que
desenvolve o colectivo.

Neste senso, algúns sectores, por medio deste
tipo de asociacionismo, logran que a súa
presenza nos medios sirva para poñer en valor
os seus aspectos positivos e contribuír a xerar
un clima social favorable que o sector cárnico
a día de hoxe non ten. Exemplos de sectores
con capacidade de resposta poderían ser o do
viño e o da pesca, ou incluso o sector forestal,
nos que existe unha articulación sectorial que
pon en valor a súa actividade, trasladando
continuamente mensaxes sobre as súas

bondades e a súa contribución ao benestar do
conxunto da sociedade.

O sector cárnico ten multitude de aspectos
positivos, pero o cidadán medio, que
actualmente está afastado do medio rural e
pode ser moi mediatizado, ten unha imaxe
deste moi ligada á contaminación e á
sobreexplotación dos animais, imaxe afastada
da realidade do sector. Todas estas novas de
impacto negativo fan que se vaia minando a
imaxe da actividade agropecuaria.

Galicia conta con poucas asociacións de
gandeiros.

Galicia conta con poucas asociacións de
gandeiros que teñan por tarefa defender o
sector e lograr unha negociación e
comercialización conxunta das súas
producións que lles permita mellorar os seus
prezos e a súa capacidade de actuación como
interlocutoras na cadea ou de venda directa
das súas producións.

Porco Celta. Imaxe cedida por ASOPORCEL
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1.6. FACTORES QUE LIMITAN A PRODUCIÓN
DE CARNE
A produción de carne en xeral é unha
actividade económica de gran relevancia en
España, pero os seus sistemas deben cambiar
e adaptarse a novos retos se quere seguir
sendo un sector rendible. A sustentabilidade
e o uso eficiente dos recursos dispoñibles son
a base para que se manteña un bo
crecemento, ao mesmo tempo que aumenta a
demanda de alimentos.

En canto aos factores que poden chegar a
limitar a actividade do sector cárnico
clasifícanse en tres grupos: factores
ambientais, sanitarios e socioeconómicos.

1.6.1. FACTORES AMBIENTAIS

1.6.1.1. Aumento das temperaturas

O aumento da temperatura global, derivado
do cambio climático, ten un efecto directo
sobre os animais: pode alterar a súa fisioloxía
e comportamento e afectar á súa saúde e ao
seu benestar.

O aumento de temperaturas ten
efectos negativos sobre a saúde e o
crecemento dos animais.

Este aumento de temperaturas provoca nos
animais estrés por calor, o que ten unha serie
de repercusións negativas: redución do
crecemento e da produción, diminución da
calidade do leite, diminución das taxas de
reprodución, maiores taxas de mortalidade
etc. O estrés por calor tamén reduce a
resistencia dos animais a patóxenos, parasitos
e vectores, xa que o aumento das

temperaturas favorece a súa supervivencia
invernal e afecta significativamente á
reprodución e ao estado inmunitario dos
animais, o que ten un impacto directo na
produción cárnica.

Os países mediterráneos, como España, son
especialmente vulnerables aos efectos do
cambio climático, polas súas características
socioeconómicas e pola súa localización
xeográfica. Así, o V Informe de Avaliación do
IPCC (IPCC, 2014) estima que o aumento das
temperaturas e a redución das precipitacións
previstas para a rexión mediterránea
provocarán veráns máis longos, calorosos e
secos, ademais dun aumento da frecuencia de
fenómenos meteorolóxicos extremos como
inundacións, fortes precipitacións ou ondas
de calor.

1.6.1.2. Xestión da auga

Un dos efectos máis intensos do cambio
climático producirase, precisamente, sobre a
auga. O cambio climático modifica os índices
pluviométricos, facéndoos máis irregulares e
favorecendo a aparición de fenómenos
extremos e catástrofes como secas e
inundacións. Este tipo de efectos son
especialmente notables na zona
mediterránea, ao sumarse aos seus períodos
de sequidade xa propios e incrementar o xa de
por si elevado risco de desertización.

A escaseza de auga xerada polo cambio
climático nos nosos territorios afecta á
gandaría extensiva de dúas formas:
directamente, a través de, por exemplo, a
falta de auga potable para os animais e un
maior estrés hídrico e térmico; e
indirectamente, pola menor dispoñibilidade
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de pastos e forraxes, un maior risco de
incendios, menor espazo sombreado e de
descanso e menor rendibilidade económica da
explotación polo incremento dos custos.
Cómpre coñecer todos os posibles danos a
nivel de explotación para seleccionar as
medidas de adaptación máis adecuadas.

A rexión sur de Europa verase moi afectada
polos efectos do cambio climático no índice
hídrico. As proxeccións apuntan a secas máis
habituais que traerán consigo un aumento do
risco de desertización.

1.6.2. FACTORES SANITARIOS

1.6.2.1. Enfermidades infecciosas

Os brotes de enfermidades animais, as
restricións sanitarias e as políticas comerciais
afectarán á evolución e á dinámica dos
mercados mundiais de carne. A eficacia dos
esforzos mundiais para previr e controlar a
propagación de enfermidades, como por
exemplo a peste porcina africana (PPA),
influirá significativamente no crecemento da
cantidade de carne comercializada
internacionalmente, se ben o incremento da
demanda global para satisfacer os déficits de
carne nos países afectados é aínda incerto.

Cada vez é máis necesario asegurar o estado
sanitario de toda a cabana gandeira. O sector
debe contemplar a bioseguridade como
verdadeira rede de protección do conxunto do
mercado.

1.6.2.2. Uso de antimicrobianos

Os produtos antimicrobianos foron un grande
avance á hora de mellorar a saúde e o
benestar animal, por seren elementos
indispensables para o tratamento e control
das infeccións bacterianas. Con todo, o uso

desmedido dos antibióticos na produción
animal e na medicina humana conduciu a que
moitos deles perdesen eficacia e a que
xurdisen bacterias multirresistentes fronte ás
que non existen tratamentos eficaces. A
resistencia microbiana será considerada a
principal causa de morte en humanos en
2050, sobre todo en África e Asia. Os datos
mostran que canto maior é a produción
animal, maior é o uso de antibióticos.
Actualmente, os Estados Unidos, Canadá e
Corea son os países que máis empregan este
tipo de fármacos.

Neste contexto, combater a resistencia
antibiótica é unha prioridade da Unión
Europea, que estableceu unha estratexia
común fronte a esta cuestión. En novembro
do ano 2011, o Parlamento Europeo publicou
unha resolución non lexislativa pola que se
estableceu un Plan director de acción sobre
resistencias antimicrobianas (2011-2016) que
estimulou a posta en marcha de plans
nacionais de actuación. España aprobou en
2014 o primeiro Plan nacional fronte á
resistencia aos antibióticos (PRAN).

No ano 2018, España rexistrou o maior
descenso europeo no consumo de
antibióticos crítivos (categoría b).

Segundo os datos que aporta o informe do
PRAN de xuño de 2020, no seu inicio, en 2014,
España rexistraba o maior consumo de
antibióticos veterinarios desde 2010, ano no
que comezou a análise de vendas totais de
antibióticos veterinarios en España. No ano
2018, España rexistrou o maior descenso
europeo no consumo de antibióticos críticos
(categoría b). O consumo dos antibióticos
veterinarios no ano 2019 foi un 58,84% menor
que no ano 2014, e un 4,63% máis baixo que
no ano 2017.
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Se analizamos os datos en maior detalle, en
España no ano 2019 as vendas de laboratorios
foron de 172 mg/PCU e en entidades
distribuidoras de 219 mg/PCU. Esta
discrepancia no consumo (21,47%) é debida ao
stock acumulado polas entidades
distribuidoras nos anos anteriores. O
consumo medio de antibióticos veterinarios
en Europa está situado en 107 mg/PCU.

A busca de alternativas ao uso de antibióticos,
como o uso de inmunomoduladores —
substancias que son capaces de aumentar a
resposta do sistema inmune dos animais— e o
reforzo da bioseguridade nas granxas, serán
clave para previr enfermidades en animais.

1.6.3. FACTORES
SOCIOECONÓMICOS

1.6.3.1. Cambios na dieta e novos hábitos de
consumo

O cambio social evidente dos últimos anos,
cun acceso a información continua e
actualizada, ademais do cambio climático
instaurado, entre outras cousas, favoreceu
unha transformación no consumidor
agroalimentario, agora máis preocupado polo
medio ambiente e polo benestar dos animais
de produción. Cunha seguridade alimentaria
en Europa xa completamente instaurada, o
que pide o consumidor de hoxe en día é un
cambio na produción animal que valore o feito
de que os animais estean en perfecto
benestar.

O último informe da Comisión Europea a
medio prazo, “Perspectivas de los mercados
agrícolas en la UE”, que analiza a situación
entre 2018 e 2030, reflicte o impacto dos
comportamentos dos consumidores nos
mercados, que adquirirán máis conciencia dos
alimentos que toman, do seu abastecemento

e do seu impacto no medio ambiente e no
cambio climático.

Tal e como se indicaba na enquisa do
eurobarómetro 2016, un 94% dos cidadáns
consideraban que o benestar e a protección
dos animais de granxa era “importante” ou
“moi importante”, fronte ao 71% en 2006. Un
71% desexarían máis información sobre o
trato aos animais nas granxas. Os
consumidores, en España, tamén demandan
máis información: ata un 60% dos enquisados
revelou que presta atención ás etiquetas de
benestar animal e que paga un importe
superior polos produtos que garanten ese
benestar. Ademais, o 93% considera as
campañas informativas sobre o benestar
animal unha influencia positiva para mellorar
a actitude cara aos animais.

O 73% dos españois toma decisións en
consumo por motivos éticos ou de
sustentabilidade.

Segundo reflicte o estudo de 2018 “Otro
consumo para un futuro mejor”, elaborado
pola Organización de Consumidores e
Usuarios (OCU) en colaboración con el Foro de
Nueva Economía e Innovación Social, o 73%
dos españois toma decisións de consumo por
motivos éticos ou de sustentabilidade, o 62%
cre que o seu consumo constitúe unha
ferramenta para cambiar o mundo e o 57%
séntese identificado coas mensaxes das novas
economías ao servizo das persoas e do
planeta. Por outra banda, o estudo revela que
os consumidores están receptivos a
consumiren de maneira máis sostible, buscan
o produto local ou preocúpanse polo benestar
animal, pero enfróntanse a barreiras como a
falta de información (60%), o prezo (58%), a
accesibilidade (54%) ou mesmo a dificultade
para atopar empresas responsables (52%).
Estes cambios van supoñer para os
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produtores maiores custos de produción, pero
tamén serán unha oportunidade para
diferenciaren os seus produtos, agregando
valor e reducindo o impacto que xera a súa
actividade.

1.6.3.2. Normativas de benestar animal

Actualmente xa se comercializan produtos
procedentes de producións máis respectuosas
co animal, unha tendencia que tamén se
trasladou ao sistema de produción intensivo,
onde tradicionalmente o benestar do animal
se mostraba máis condicionado. En Europa e
España están a fomentarse medidas, por
encima das esixibles por lei, como protocolos
de avaliación do nivel de benestar dos
animais, e están comezando a desenvolverse
etiquetaxes que permiten ao consumidor
distinguir a carne procedente de animais
criados baixo estándares máis elevados de
benestar animal.

A mediados do 2021, dentro do marco da
Estratexia da Granxa á Mesa, a Comisión
Europea xa se comprometeu a propoñer unha
revisión da lexislación en materia de benestar
animal, concretamente en materia de
transporte e cría, que se está sometendo
actualmente a un control de adecuación cuxa
finalización está prevista para o verán de
2022.

A Comisión tamén contempla unha
prohibición gradual das gaiolas a partir
de 2027.

O plan da Comisión tamén contempla unha
prohibición gradual das gaiolas a partir de
2027, unha proposta lexislativa que naceu
dunha iniciativa cidadá de 2018 (End The Cage
- Non máis gaiolas) que, desde o seu rexistro,
reuniu 1,4 millóns de firmas en 18 Estados

membros. A Comisión Europea xa avanzou
que incluirá todos os animais mencionados na
petición, como porcos, tenreiros, coellos,
galiñas poñedoras e outras aves de curral,
aínda que a proposta lexislativa final
dependerá do resultado dun proceso que
inclúe unha consulta pública, unha análise de
impacto e un estudo da Axencia Europea de
Seguridade Alimentaria (EFSA).

Esta retirada de gaiolas terá custos para os
granxeiros, polo que se establecerá un
período de transición (2023-2027) e medidas
específicas de apoio. Ademais, a nova Política
Agrícola Común (PAC) poderá, a través dos
novos ecoesquemas, incentivar e financiar a
mellora das instalacións para adecualas aos
estándares do Pacto Verde Europeo e á
estratexia «Da Granxa á Mesa», como sinalan
desde Bruxelas.

1.6.3.3. Normativas de carácter ambiental

As normativas apuntan cara a un maior
control e unha maior redución das emisións
gandeiras, o que constitúe un dos principais
focos de acción política para o futuro e unha
das prioridades de financiamento presentes e
futuras dos fondos europeos e do Marco
Estratéxico en Materia de Clima e Enerxía
para o Período 2020-2030, que establece tres
obxectivos fundamentais para reducir as
emisións de gases de efecto invernadoiro
(GEI):

» Polo menos un 40 % de redución das
emisións GEI (en relación cos niveis de
1990)

» Polo menos un 32 % de cota de enerxías
renovables

» Polo menos un 32,5 % de mellora da
eficiencia enerxética.
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Desde hai anos, a Unión Europea estalle
metendo presión a España polos seus
incumprimentos nos seus compromisos de
reducir as súas emisións de amoníaco á
atmosfera e a lixiviación de nitratos nas augas
subterráneas, dúas fontes de contaminación
que teñen a súa orixe, en parte, nunhas
incorrectas prácticas de manexo da gandaría
e de fertilización. Galicia é a única
comunidade en conxunto que non está
clasificada como zona vulnerable a nitratos,
segundo a RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2000
sobre a declaración de zonas vulnerables na
comunidade autónoma de Galicia, polo que en
principio estaría exenta de establecer plans
especiais de fertilización ou imposicións dun
número máximo de cabezas de gando por
hectárea, aínda que a situación cambiou
moito desde aquela.

En España, o Plan estatal 2019-2022
para o control da contaminación fixa
como obxectivo reducir as emisións de
amoníaco na gandería nun 22% no 2025
e nun 45% no 2030.

O sector gandeiro, especialmente o cárnico,
verase afectado nos próximos anos por unha
normativa ambiental cada vez máis restritiva,
promovida pola Comisión Europea e o seu
plan para reducir as emisións de gases de
efecto invernadoiro (GEI) e outros gases
prexudiciais coma o amoníaco (NH3) ou os
óxidos de nitróxeno (NOx).

En España, o Plan estatal 2019-2022 para o
control da contaminación atmosférica (I
Programa Nacional de Control da
Contaminación Atmosférica), aprobado en
setembro de 2019, establecía unha serie de
restricións ambientais na gandaría e
marcábase como obxectivo reducir as
emisións de amoníaco na gandaría nun 22% no

2025 e nun 45% no 2030. Para isto, prevense
as seguintes limitacións para a gandaría:

» Establecemento de plans de estercadura e
fertilización.

» Limitación do uso de urea.

» Prohibición de aplicar en abanico zurros,
fertilizantes orgánicos con humidade
superior ao 40% e lodos.

» Redución da proteína na ración dos
animais.

» Manexo dos estercos nas gandarías.

» Cambios nas instalacións do gando e nas
foxas de xurros.

A normativa europea xa enumeraba unha
serie de técnicas que contribúen a reducir as
emisións, as chamadas mellores técnicas
dispoñibles (MTD), mediante a Decisión de
execución (UE) 2017/302 da Comisión do 15 de
febreiro de 2017 pola que se establecen as
conclusións sobre as mellores técnicas
dispoñibles (MTD) no marco da Directiva
2010/75/UE do Parlamento Europeo e do
Consello respecto á cría intensiva de aves de
curral e de porcino. Estas técnicas ou
procedementos demostraron a escala real a
súa eficacia medioambiental na redución de
emisións contaminantes e no consumo de
recursos en condicións económica e
tecnicamente viables.

Seguindo esta liña, en España entrou en vigor
durante o ano 2022 o “Rexistro Xeral das
Mellores Técnicas Dispoñibles das
Explotacións Gandeiras”, creado polo Real
Decreto 306/2020, do 11 de febreiro, polo que
se establecen normas básicas de ordenación
das granxas porcinas intensivas, e se modifica
a normativa básica de ordenación das
explotacións de gando porcino extensivo. A
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partir deste Decreto, España esixirá un
rexistro individualizado das técnicas que
utiliza cada granxa para a redución de
emisións. O obxectivo é chegar a unha
redución de amoníaco a partir do 2023 de
preto do 22%. Para iso vaise propoñer unha
estratexia nutricional e unha formulación de
pensos que reduza o contido da proteína
bruta na alimentación dos porcos e
implementar unha alimentación multifase
segundo a etapa produtiva. Para a redución de
emisións de amoníaco á atmosfera, o Real
Decreto apela a utilizar unha ou varias
técnicas para a redución de polo menos un
60% no interior das naves e un 80% nas
balsas de xurro.

Este mesmo ano tamén se aprobou o novo
Real Decreto para as granxas avícolas, polo
que se establecen normas básicas de
ordenación das granxas avícolas, o que supón
unha mellora nas condicións de sanidade
animal e medioambiental. Trátase dunha
profunda revisión da normativa vixente ata a
data para o sector avícola de carne, que
databa do ano 2005, e da incorporación á
mesma do sector avícola de posta, que ata o
momento non contaba cunha norma de
ordenación específica.

O novo Real Decreto para as granxas
avícolas introduce a obrigatoriedade de
implantar un plan de xestión de
estercos.

As principais novidades que recolle a norma
articúlanse arredor de dúas grandes áreas:
reforzar os requisitos en materia de sanidade
animal e bioseguridade das granxas, co fin de
manter un estado sanitario adecuado nas
mesmas, e adoptar compromisos en materia
de medio ambiente relacionados coa
protección da auga, o aire, os solos e a loita
contra o cambio climático.

Neste ámbito, este novo Real Decreto
introduce a obrigatoriedade de que as
granxas dispoñan dun plan de xestión de
estercos para evitaren a contaminación do
aire e dos chans, que formará parte dun plan
de xestión ambiental individualizado para
cada granxa. A nova normativa introduce
tamén medidas para a redución das emisións
de gases contaminantes, en particular de
amoníaco, e de efecto invernadoiro. Así, cada
granxa deberá dispoñer, de maneira
individualizada, dun rexistro de emisións e das
técnicas utilizadas para a súa redución (MTD).

A finais do ano 2021 presentouse o proxecto
de real decreto polo que establecían normas
básicas para a ordenación das granxas
bovinas, ata o de agora sen normativa ao
respecto. Como novidade, establécese un
límite á capacidade máxima que poden ter as
granxas de bovinos, fixado en 850 unidades de
gando maior, equivalente a aproximadamente
725 vacas de muxidura ou 1.400 tenreiros de
ceba.

Tamén se deberá respectar unha distancia
mínima de 500 metros desde as novas
granxas bovinas ás xa existentes, ou con
respecto a calquera outro establecemento ou
instalación que poida representar un risco
hixiénico-sanitario, e cos centros urbanos.
Igualmente fíxanse as condicións de
aloxamento e alimentación que deben reunir
as explotacións extensivas.

1.6.3.4. Prezos das materias primas

Durante os últimos meses do ano 2021, os
prezos das principais materias primas para a
alimentación animal nos mercados mundiais
experimentaron un grande incremento, con
subidas de entre un 20% e un 50%. A pesar da
alza discreta das cotizacións en orixe da
produción nacional dos cereais, os prezos
medios dos pensos ao gandeiro rexistraron
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incrementos de entre un 12% e un 14%
segundo o emprego dunhas ou doutras
materias primas. Os máis elevados
rexistráronse na avicultura, polo maior uso de
soia e millo, con subidas de arredor dun 15%,
e os máis baixos en vacún ou porcino, cunha
media do 10%. O gasto en pensos supón entre
un 60% e un 70% dos custos de produción.

1.6.3.5. Aceso á terra e remuda xeracional

A remuda xeracional na agricultura e na
gandaría e a incorporación de novos
profesionais agrarios constitúe un importante
reto social, ambiental e territorial, tanto en
España como en numerosos países da nosa
contorna.

Na elaboración do Plan estratéxico nacional
(PEN) da PAC 2021-2027, e particularmente no
marco do Obxectivo Específico 7 (OE7) “Atraer
a los nuevos agricultores y facilitar el
desarrollo empresarial en las zonas rurales”,
tras realizar un estudo previo da situación de
partida en España, a mellora do acceso á terra
identificouse como unha das principais
necesidades dos novos agricultores que
cómpre atender. Neste contexto, o Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
impulsou a conformación dun Grupo Focal de
expertos sobre “Acceso á Terra” que estude,
debata e analice en profundidade o complexo
estado da situación, onde interveñen
numerosos factores condicionantes de
diversa natureza (sociais, económicos,
lexislativos, afectivos, culturais etc.).

O acceso á terra é a barreira máis
importante para a incorporación ao
sector agrario.

Nos últimos anos, a insuficiente remuda
xeracional na gandaría converteuse nun
importante reto social, económico, ambiental
e territorial. Son numerosas as opinións, de
especialistas e dos propios agricultores
novos, que sinalan o acceso á terra como a
barreira máis importante para a incorporación
ao sector agrario. É importante sinalar que,
dependendo das circunstancias, se establece
outra orde na importancia das barreiras; por
exemplo, de forma xeral, os novos
agricultores en sectores intensivos ou
especializados consideran menos importante
a terra e máis importante o coñecemento. O
acceso á terra, xunto coa remuda xeracional e
co despoboamento das zonas rurais, son
fenómenos moi complexos, afectados por
múltiples variables (económicas, sociais,
culturais, tecnolóxicas e ecolóxicas) e, en todo
caso, hai que colocalos nun contexto de
ordenación territorial, desenvolvemento
rural, de relacións urbe/campo e de
cooperación privada e pública. Os principais
obstáculos asociados ao acceso á terra
identifícanse con: baixa mobilidade,
dispoñibilidade, alto prezo de compra e
alugueiro, desconfianza dos propietarios ante
un comprador ou arrendatario descoñecido,
valor afectivo das terras, tramitación custosa
e complicada, implicacións fiscais, excesivo
desembolso necesario no comezo da
actividade, falta de coñecemento, falta de
asesoramento sobre modelos de explotación,
negocio ou orientacións produtivas, efecto
dun sistema de axudas PAC vinculado á terra
e patrimonializado, así como inestabilidade do
prezo do arrendamento, entre outros. A todos
eles engádense o descoñecemento de cales
son as terras dispoñibles e a insuficiente
relación entre o que deixa a actividade e o que
busca instalarse nela.

No ámbito de Galicia e co fin de facilitar o
acceso á terra, aumentar a base territorial das
explotacións e poñer en produción terras en
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estado de abandono, aprobouse a lei de recuperación da terra agraria de Galicia. Esta lei
contempla unha serie de instrumentos de mobilización como o banco de terras e o banco de
explotacións, e instrumentos de recuperación que teñen como principal cometido facilitar o
acceso á terra tanto a explotacións existentes como a novos agricultores e gandeiros, eliminando
barreiras para a remuda xeracional.
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1.7. CONCLUSIÓNS

Como resultado da análise do tecido
produtivo cárnico a nivel mundial pódense
extraer as seguintes conclusións:

» As principais producións de carne a nivel
mundial son as procedentes do gando
porcino, avícola (polo) e vacún, fronte ao
resto de producións moito máis reducidas.

» A produción mundial de carne aumentou
un 5,30% entre os anos 2014 e 2019. Por
especies, a produción de carne de polo
presenta o maior crecemento (17,47%).

» A produción porcina intensificouse nas
últimas décadas, cunha maior cantidade
de porcos concentrados nun menor
número de granxas e un incremento dos
rendementos cárnicos.

» A principal rexión produtora de carne de
porco é Asia, con 54,86 millóns de
toneladas en 2019, seguido por Europa,
con 29,70 millóns.

» Nos últimos anos Asia experimentou un
descenso na produción (19,79% menos en
2019 con respecto ao 2014), mentres que
Europa a incrementou nun 8,25%. O
descenso máis acusado sitúase en
concreto no 2019, debido á aparición dun
brote de peste porcina africana (PPA) na
China.

» O país líder en produción de carne de
porco é a China, con 42,55 millóns de
toneladas, o que representa o 38,65% do
total mundial, seguido da UE-28 e dos
EUA, con 23,95 e 12,54 millóns de
toneladas respectivamente no ano 2019.

» As producións de ovino e caprino son
reducidas, con moitas das explotacións
asociadas a pastoreo tradicional e de
subsistencia.

» Asia é a rexión con maiores producións de
ovino e caprino, ademais de presentar os
maiores aumentos, co 11,82 e o 15,72%
respectivamente, durante o período 2014-
2019.

» A produción de carne de polo alcanzou os
118,02 millóns de toneladas no ano 2019,
ademais de superar o millón de toneladas
en tódalas rexións.

» A rexión que lidera a produción de polo é
Asia, cun 42,81% do total e cun
crecemento do 23,60% durante o período
estudado (2014-2019).

» Entre os principais países produtores de
carne de polo no ano 2019 destacan os
Estados Unidos, que absorben un 17,08%
do total, seguidos da China, cun 12,28%, e
de Brasil e a UE-28, cun 11,45% e un
10,69% respectivamente.

» A produción mundial de carne de pavo
alcanzou no ano 2019 os 5,99 millóns de
toneladas, cos EUA e Europa como
principais produtores, con 2,82 e 2,03
millóns de toneladas respectivamente.

» A produción de carne de coello está
liderada pola China, con 0,46 millóns de
toneladas, o que representa o 51,4% da
produción mundial.

» A China lidera a produción de carne
equina, con 0,19 millóns de toneladas, que
equivalen ao 24,6% da produción mundial.
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A análise das cifras da produción cárnica na
Unión Europea permite salientar os seguintes
aspectos:

» A saída do Reino Unido da UE e a pandemia
da covid produciron unha perda de peso da
produción animal, que pasou dun 41,63 a
un 38,57% da produción agraria total da
Unión Europea no ano 2020.

» A nivel xeral, os maiores produtores de
carne de Europa son Alemaña e España,
con 7.862,40 e 7.542,97 milleiros de
toneladas respectivamente no ano 2020.

» A carne de porcino foi a produción
maioritaria na Unión Europea durante o
período de 2002 a 2020 e alcanzou a
produción máxima no ano 2018 (24,08
millóns de toneladas).

» A carne de aves de curral é a segunda máis
producida en Europa: entre 2002 e 2020
aumentou en máis de 4.532 milleiros de
toneladas.

» A produción de carne de vacún diminuíu na
maioría dos países da Unión Europea no
período entre 2002 e 2020.

» O maior produtor de carne de porcino da
Unión Europea é Alemaña, con 5.118
milleiros de toneladas, seguido moi de
cerca por España, con 5.023,54 toneladas
no ano 2020.

» España mostra unha evolución de
crecemento desde o ano 2002, ata case
igualar a produción de Alemaña no ano
2020.

» España lidera a produción de carne ovina,
cun 21% do total da Unión Europea.

O estudo da produción cárnica en España
pode resumirse nestes aspectos:

» A maior produción de carne é a
procedente da especie porcina, seguida da
avícola e da bovina, mentres que o resto
de producións son moi baixas.

» Cataluña liderou a produción de carne con
2,50 millóns de toneladas no 2020.

» No ano 2020 Galicia atopábase na oitava
posición, cun 5,46% do total, o que se
traduce en 411.068 toneladas.

» A produción de carne de bovino en España
descendeu nos últimos anos, pasando dos
706,37 milleiros de toneladas en 2003 aos
677,74 milleiros de toneladas en 2020.

» Cataluña foi a principal produtora de
carne de vacún no ano 2020, cun 18,50%
da produción total; Castela e León
ocupaba a segunda posición, cun 16,36%,
seguida de Galicia, cun 14,11%.

» A produción de carne de porcino
aumentou desde 2003 en case 2 millóns de
toneladas, o que supón un incremento do
56,9% no período 2003-2020.

» Cataluña foi a maior produtora, cun
39,88% da produción de España para o ano
2020. En segunda posición atopábase
Aragón, co 18,34%, seguido de Castela e
León, co 13,27%.

» Galicia foi a comunidade que máis ceba
produciu, con 29.619 explotacións en
xaneiro de 2021, e experimentou un
aumento do 7,6% desde xaneiro de 2016.

» As producións de carne de ovino e caprino
son reducidas e ambas as dúas presentan
un decrecemento durante os últimos anos.

» Galicia presenta unhas producións de
carne de ovino e caprino moi pouco
relevantes.
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» A produción de aves de curral é a segunda
maior produción de carne de España, cun
lixeiro aumento nos últimos anos.

» No ano 2020 Andalucía foi a maior
produtora de carne de ave de curral, con
437,37 milleiros de toneladas, seguida de
Cataluña e Galicia, con 361,77 e 223,52
milleiros de toneladas respectivamente.

» Nos últimos anos a produción de carne de
équidos, a pesar de ser unha carne de
baixas producións, experimentou un
crecemento, xa que en 2003 contaba só
con 4,93 milleiros de toneladas e no ano
2020 alcanzou os 9,60.

» A produción de carne de coello foi
descendendo ao longo do tempo. En 2003
alcanzaba os 75,31 milleiros de toneladas,
mentres que en 2020 foi de 51,2 milleiros.

» A produción de carne de coello en Galicia
aumentou nos últimos anos ata acadar os
12,4 milleiros de toneladas no ano 2018.
(Desde o ano 2019 non se conta con datos
específicos por comunidades por segredo
estatístico).

Da análise da industria cárnica en Galicia
destácanse as seguintes cifras:

» O valor da produción final agraria en
Galicia no ano 2020 foi de 3.737,55 millóns
de euros. Representando a carne e o
gando (cun volume de 1.289,69 millóns de
euros) un 34,51% da mesma.

» No ano 2020 a especie que liderou a
produción de carne foi a ave de curral, con
223,52 milleiros de toneladas, seguida do
vacún e do porcino, con 95,60 e 91,60
milleiros de toneladas respectivamente.

» A Coruña foi a provincia con maior
produción de carne de vacún en

matadoiros, cun total de 29,47 milleiros
de toneladas en 2020, con valores
porcentuais de arredor dun 30% durante
todos os anos do período 2001-2020.

» Dentro das 19.537 explotacións de
produción de carne de vacún en Galicia,
6.399 están situadas na provincia de A
Coruña, 8.458 na provincia de Lugo, 1.583
na de Ourense e 3.097 en Pontevedra.

» As explotacións de vacún galegas teñen
unha media de 22,11 animais e contan
cunha superficie media de 11 hectáreas
repartidas en 32,26 parcelas. A UTA media
é de 0,36 e a idade media dos produtores
é de 57 anos.

» A provincia de Pontevedra liderou a
produción de carne de porcino en
matadoiro durante todo o período
estudado (2001-2020), con 71,69 milleiros
de toneladas, o que representa o 78,26%
do total da carne de porcino producida en
2020.

» Das 2.593 explotacións de porcino de
Galicia (segundo REGA e non segundo
REAGA, onde hai dous rexistros menos),
458 están situadas na provincia de A
Coruña, 1.267 na provincia de Lugo, 364 na
de Ourense e 504 en Pontevedra.

» O número medio de prazas por granxa é de
591,77 e a idade media dos produtores é
de 52,24 anos.

» O número de explotacións de porcino en
Galicia aumentou desde xaneiro de 2016
(27.530 explotacións) a xaneiro de 2021
(29.619 explotacións).

» A especie cárnica con maior produción en
matadoiros en 2020 foi a das aves de
curral, ademais de experimentar unha
evolución de crecemento para todo o
período analizado (2001-2020).
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» No ano 2020 Ourense foi a provincia que
maior cantidade de carne de aves de curral
produciu: 134,87 milleiros de toneladas.

» No REAGA hai inscritas 1.075 explotacións
avícolas, cunha capacidade media de
23.128,82 prazas por explotación, tendo os
titulares unha idade media de 49,18 anos.

» En xaneiro de 2016 o número de
explotacións de polos en Galicia era de
825, para pasar a ser de 912 en xaneiro de
2021.

» As producións de carne de equino e coello
son das máis reducidas en Galicia e
presentan ambas as dúas unha tendencia
ao decrecemento nos últimos anos.

» A provincia con maior produción de carne
de equino é Lugo, con 2.573 explotacións,
ademais de presentar tamén a maior
produción en matadoiros durante todo o
período (2001-2020).

» Pontevedra é a provincia con maior
produción de carne de coello.

» No ano 2020 os prezos máis altos foron
para años e cabritos de leite (431,05 e
414,12 €/100 kg respectivamente) e os
prezos máis baixos para galiñas (27,29 €/
100 kg).

» O prezo medio dos animais de vacún en
España (150,96 €/cabeza) foi maior que na
Unión Europea (141,87 €/cabeza) no ano
2019. No ano 2021 a UE supera a España en
2,54 €/cabeza.

» Durante o ano 2020, o prezo medio dos
leitóns en España (45,86 €/100 kg) foi
máis baixo que o prezo medio da Unión
Europea (50,34 €/100 kg). Porén, o prezo
dos porcos de clase E (carne magra
superior ao 55 %) foi un 7,6 % maior.

» Os prezos da carne avícola na Unión
Europea foron máis elevados que os de
España en todo o período analizado.

En canto aos factores que poden chegar a
limitar a actividade do sector cárnico
destacan:

» O aumento da temperatura global poderá
repercutir na saúde e na produtividade
dos animais, do mesmo xeito que a
modificación dos índices pluviométricos
provocará unha menor dispoñibilidade de
pastos e forraxes nun futuro próximo.

» Os gromos de enfermidades infecciosas
influirán significativamente no
crecemento da cantidade de carne
comercializada internacionalmente.

» A resistencia antimicrobiana é unha
prioridade da Unión Europea, que
estableceu unha estratexia común fronte
a esta cuestión. A busca de alternativas ao
uso de antibióticos e o reforzamento da
bioseguridade nas granxas serán clave
para previr enfermidades en animais.

» O cambio social dos últimos anos, o acceso
a información continua e actualizada,
ademais do cambio climático instaurado,
entre outras cousas, favoreceron unha
transformación no consumidor
agroalimentario, agora máis preocupado
polo medio ambiente e polo benestar dos
animais de produción.

» As novas demandas sociais derivadas
dunha maior sensibilización da sociedade
sobre o benestar animal e o impacto
ambiental que xera a actividade gandeira
fará que cada vez se impoñan maiores
restricións e normativas.

» A Comisión Europea prepara unha revisión
da lexislación en materia de benestar
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animal na cría e transporte, ademais dun
plan de eliminación gradual das gaiolas
que concluirá coa prohibición para o ano
2027.

» As normativas apuntan cara a un maior
control e unha maior redución das
emisións gandeiras, que serán un dos
principais focos de acción política para o
futuro e unha das principais prioridades de
financiamento presentes e futuras dos
fondos europeos.

» En España, o Plan estatal 2019-2022 para
o control da contaminación atmosférica (I
Programa Nacional de Control da
Contaminación Atmosférica), marcou
como obxectivo reducir as emisións de
amoníaco na gandaría nun 22 % no 2025 e
nun 45 % no 2030.

» Durante os últimos meses do ano 2021, os
prezos das principais materias primas
para a alimentación animal nos mercados
mundiais experimentaron un grande
incremento, con subidas de entre un 20 %
e un 50 %.

» A remuda xeracional e a incorporación de
novos profesionais agrarios constitúe un
importante reto para o sector cárnico. Son
numerosas as opinións que sinalan o
acceso á terra como a barreira máis
importante para a incorporación ao sector
agrario.
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2 .1. ESTRUTURA DA INDUSTRIA CÁRNICA
NO MUNDO, EN EUROPA, EN ESPAÑA E EN
GALICIA

2.1.1. A actividade económica da industria
cárnica

A antiga clasificación CNAE 93 incluía o
“Grupo 15.1 Industria cárnica” dentro do
código “CNAE 15 Industria de produtos
alimenticios e bebidas”. A vixente
Clasificación Nacional de Actividades
Económicas CNAE 2009, en concordancia coa
clasificación da Unión Europea NACE Rev.2,
recolle a actividade económica da industria
cárnica no seu epígrafe 10.1:

» Grupo: Sección C - Industria
manufactureira.

» División: 10 - Industria da alimentación.

▪ Grupo: 10.1 - Procesamento e
conservación de carne e elaboración de
produtos cárnicos.

Á súa vez, o epígrafe 10.1 subdivídese en tres
clases ou subepígrafes, coas seguintes
denominacións e contidos (Táboa 2.1-1)

Táboa 2.1-1 Clases incluídas no Grupo 10.1 Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos
na CNAE 2009. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos do INE.)

CLASE COMPRENDE NON COMPRENDE

10.11
Procesamento
e conservación
de carne

A explotación de matadoiros dedicados ao sacrificio de gando, a preparación
ou o empaquetado de carne: de vaca, porco, cordeiro, coello, camelo etc.

A produción de carne fresca, refrixerada ou conxelada, en canal e en pezas.

O sacrificio e o tratamento de baleas en terra ou en embarcacións
especializadas.

A produción de peles procedentes de matadoiros.

A obtención de manteiga de porco e outras graxas comestibles de orixe
animal.

O tratamento de refugallos de animais.

A produción de la apelambrada.

O secado de orellas de porco e a produción de graxa comestible, a partir dos
residuos de matadoiro (febreiro 2017).

A extracción de graxas comestibles de aves.

O empaquetado de carne por conta de
terceiros.

10.12
Procesamento
e conservación
de aves

A explotación de matadoiros dedicados ao sacrificio, a preparación ou o
empaquetado de aves.

A produción de carne fresca, refrixerada ou conxelada, en porcións individuais.

A extracción de graxas comestibles de aves.

A produción de plumas e penuxe.

O empaquetado de carne por conta de
terceiros.

10.13
Elaboración de
produtos
cárnicos e de
aves

A produción de carne seca, salgada ou afumada.

A fabricación de produtos cárnicos: embutidos, salame, morcillas, salchichas,
patés, roxóns e xamóns cocidos.

A produción de pratos precociñados conxelados
a base de carne.

A fabricación de sopas con carne.

A fabricación de extractos e mollos de carne.

O comercio por xunto de carne.

O empaquetado de carne por conta de
terceiros.
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2.1.2. A industria cárnica no mundo

Segundo se desprende da Figura 2.1-1, está previsto que a facturación da industria cárnica
mundial medre a unha media dun 6,7 % anual entre os anos 2020 e 2025, de xeito que superaría
nos próximos anos o billón de dólares.

As principais empresas a nivel mundial neste sector recóllense na Táboa 2.1-2, ordenadas pola
cifra de capitalización.

Figura 2.11 Valor da produción mundial da industria cárnica en 2020 e proxeccións para 2021 e 2025 en milleiros de
millóns de US$. (Fonte: Statista.)

Posición Empresa Domicilio Capitalización

1 Tyson Foods Inc EUA $29.685.898.129

2 Hormel Foods Corp EUA $23.622.925.640

3 JBS SA Brasil $17.193.851.700

4 Henan Shuanghui Invest. & Devel. Co Ltd China $16.688.409.147

5 WH Group Ltd Hong Kong $8.780.600.164

6 Pilgrims Pride Corp EUA $6.869.212.965

7 Juewei Food Co Ltd China $6.649.567.212

8 Smithfield Foods Inc EUA $4.718.700.043

9 Sanderson Farms Inc EUA $4.209.146.854

10 BRF SA Brasil $3.395.563.692

11 Marfrig Global Foods SA Brasil $3.352.096.547

12 Maple Leaf Foods Inc Canadá $3.084.404.794

13 Industrias Bachoco SAB de CV México $2.112.696.850

14 Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd China $2.102.177.041

15 Bell Food Group AG Suíza $2.055.912.826

16 Societe LDC SA Francia $1.990.975.840

Táboa 2.1-2 Clasificación das maiores empresas mundiais por capitalización. (Fonte: Elaboración propia a partir de
información da base de datos Eikon, acceso 10/11/2021.)
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Para ter unha referencia comparativa do
tamaño destas empresas, pode sinalarse que
as dúas primeiras da clasificación terían unha
capitalización semellante á das compañías
Amadeus e Telefónica, sexta e sétima do
IBEX35 polo seu valor bolsista.

A clasificación está dominada polas
compañías americanas e chinesas, pois entre
as dez primeiras empresas hai cinco dos
Estados Unidos de América e tres chinesas,
ademais de dúas brasileiras. Existe un
importante salto de tamaño entre o grupo

das catro primeiras e as seguintes: a
capitalización das catro primeiras empresas
supera nun 45% á das 21 seguintes. A primeira
empresa europea, no posto décimo quinto, e a
primeira española, Campofrío, na vixésimo
cuarta posición, teñen capitalizacións 14 e 33
veces menores, respectivamente, á de Tyson
Foods, primeira desta clasificación.

A Figura 2.1-2 representa as cifras de vendas e
beneficios das cinco primeiras empresas
mundiais do sector por capitalización.

Posición Empresa Domicilio Capitalización

17 Itoham Yonekyu Holdings Inc Xapón $1.788.542.617

18 Shandong Longda Meat Foodstuff Co Ltd China $1.696.075.963

19 MHP SE (Pre - Reincorportaion) Luxemburgo $1.532.318.743

20 Prima Meat Packers Ltd Xapón $1.139.721.913

21 Minerva SA Brasil $1.121.970.363

22 People’s Food Holdings Ltd China $1.033.315.174

23 Shandong Xiantan Co Ltd China $964.204.138

24 Campofrio Food Group SA España $907.715.173

25 Jinzi Ham Co Ltd China $777.727.060

Figura 2.1-2 Vendas e beneficios anuais nos últimos 12 meses das maiores empresas mundiais por capitalización da
industria cárnica (millóns de US$). (Fonte: Elaboración propia a partir de información da base de datos Eikon, acceso
10/11/2021.)
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Dentro deste grupo aprécianse aínda grandes
diferenzas, pois Hormel Foods e Henen
Shuanghui teñen facturacións cinco veces
menores que as dúas entidades que
encabezan a clasificación. Obsérvase que hai
dous claros líderes mundiais, as empresas
norteamericanas JBS e Tyson Foods, con
vendas arredor dos 50.000 millóns de dólares
e beneficios netos que superan os 2.000
millóns.

Cómpre salientar que, malia as diferenzas de
magnitude absoluta, a marxe sobre vendas é
relativamente homoxénea no grupo e sitúase
arredor do 6% (±2%).

2.1.3. A INDUSTRIA CÁRNICA EN
EUROPA

A UE-27 tiña, no ano 2018, unhas 34.000
empresas na industria cárnica, fronte ás máis
de 38.000 que existían no ano 2015. Non
obstante, a análise individualizada dos
principais países produtores amosa
importantes diferenzas na súa evolución
(Figura 2.1-3).

Alemaña é o país con maior número de
compañías, ao superar as 10.000 no ano 2015,
seguido de Francia, España e Italia. Entre
estes catro países agrupan máis do 60 % do

total das empresas cárnicas da UE-27. A gran
redución do censo de empresas francesas
(-43,5 %) explica a maior parte da caída global
na UE-27. O número de empresas en España
experimentou un pequeno retroceso desde as
3.714 existentes no ano 2016, ata estabilizarse
en 2018 e 2019 nas 3.500.

Alemaña é o país con maior número de
empresas cárnicas, ao superar as 10.000
no ano 2015, seguido de Francia, España
e Italia.

A Figura 2.1-4 reflicte que a redución do
número de empresas non se traduce nunha
caída da produción da UE. Polo contrario, esta
crece un 4,5 % ao ano no período 2015-18.
Polonia e España son os países deste grupo
cunha evolución máis positiva, cun 34 % e un
24 % de crecemento respectivamente en
2015-19, que contrasta fortemente co
estancamento da produción no resto dos
principais produtores. Así, mentres en 2015 a
produción de España estaba nuns 23.000
millóns de euros, cifra semellante á de Italia e
lonxe dos máis de 33.000 millóns de Francia,
en 2019 España alcanza os 30.190 millóns, moi
preto dos 31.560 millóns franceses e moi
lonxe dos 23.278 millóns de Italia.

Figura 2.1-3 Número de empresas na industria cárnica nos principais países produtores da UE. (Fonte: Elaboración
propia a partir de información da base de datos Eurostat.)
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Figura 2.1-5 Valor da produción por empresa da industria cárnica nos principais países produtores da UE, en millóns de
€. (Fonte: Elaboración propia a partir de información da base de datos Eurostat.)

Poñendo en relación as dúas variables
anteriores, pódese comparar a produción por
empresa na UE na Figura 2.1-5. Nesta
apréciase que España ten a maior produción
por empresa e acada os 8,6 millóns en 2019.
Os dous países que máis medran, Francia e
España (+67% e +32%), fano por razóns ben
distintas, xa que no caso de Francia o
incremento se debe á redución no número de
firmas (a produción decrece un 5,6%),
mentres que no de España se explica

fundamentalmente polo crecemento da
produción.

2.1.4. A INDUSTRIA CÁRNICA EN
ESPAÑA

A industria cárnica, como se aprecia na Táboa
2.1-3, é un dous principais subsectores, se non
o principal, da industria alimentaria española.

Figura 2.1-4 Valor da produción da industria cárnica nos principais países produtores da UE, en millóns de €. (Fonte:
Elaboración propia a partir de información da base de datos Eurostat.)
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En España, a industria cárnica ocupa o
primeiro posto entre os subsectores da
industria alimentaria, tanto en cifra de
negocios, con 31.727 millóns de euros en
2019, como en valor engadido.

A industria cárnica ocupa o primeiro posto
entre os subsectores da industria alimentaria,
tanto en cifra de negocios, con 31.727 millóns
de euros en 2019, como en valor engadido (5,5
milleiros de millóns de euros) e en persoal
ocupado (máis de 110.000 efectivos). O seu
peso nestas variables achégase ao 25% do
total da industria alimentaria e está arredor
do 5% do total da industria.

O destino da produción española é
fundamentalmente o mercado doméstico e as
exportacións concéntranse na Unión Europea,
aínda que as exportacións fóra da UE están a
medrar nos últimos anos (Figura 2.1-6).

Táboa 2.1-3 Principais indicadores da industria alimentaria por subsectores, con data do 31/12/2019. (Fonte: Informe
Anual de la Industria Alimentaria Española Período 2020 – 2021, MAPA.)

SUBSECTORES

CIFRA DE NEGOCIOS INVESTIMENTO EN
ACTIVOS MATERIAIS

VALOR ENGADIDO A
CUSTO DE FACTORES PERSOAL OCUPADO

millóns € % millóns € % millóns € % millóns € %

Industria cárnica 31.726,87 24,30 1.074,97 21,60 5.466,70 22,70 110.413 24,20

Industria do peixe 6.930,49 5,30 130,70 2,60 1.045,29 4,30 23.781 5,20

Prep. e cons.
froitas e hort. 11.209,24 8,60 508,42 10,20 2.004,80 8,30 40.176 8,80

Aceites e graxas 10.436,23 8,00 281,12 5,70 888,66 3,70 14.866 3,30

Produtos lácteos 9.923,40 7,60 392,67 7,90 1.752,89 7,30 29.426 6,50

Muíño e amidóns 3.651,49 2,80 100,84 2,00 481,70 2,00 6.797 1,50

Panadería e
pastas alimen. 9.248,57 7,10 417,61 8,40 3.043,69 12,60 95.884 21,00

Fabric. outros
prod. alim. 13.869,09 10,60 627,53 12,60 3.236,92 13,40 59.739 13,10

Produtos de alim.
animal 14.219,75 10,90 251,52 5,10 1.249,70 5,20 15.205 3,30

Fabricación de
bebidas 19.580,71 15,00 1.185,86 23,90 4.961,00 20,60 59.799 13,10

Total industria
alimentaria 130.795,84 100,00 4.971,23 100,00 24.131,35 100,00 456.086 100,00

Total industria (%
ind. cár.) 560.854,91 5,70% 21.713,18 4,95% 125.438,60 4,37% 2.064.593 5,35%

Figura 2.1-6 Destino xeográfico das vendas, CNAE 10.1,
2016-19. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos do
Instituto Nacional de Estatística.)
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A distribución xeográfica das empresas por
comunidades autónomas amósase no mapa
da Figura 2.1-7. Galicia ocupa a sétima
posición en 2020, co 4,5% do total estatal de
3.641. Nótese que Castela e León, Cataluña e
Andalucía concentran o 52% das empresas.

Como cabe esperar, a localización dos
primeiros grupos empresariais ten
correspondencia co mapa anterior (Táboa 2.1-
4). O grupo ourensán COREN é o único grupo
galego presente, no posto 14.

Figura 2.17 Empresas por comunidade autónoma, CNAE
10.1, ano 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos do Instituto Nacional de Estatística.)

Táboa 2.1-4 Principais grupos empresariais do sector
cárnico en España. (Fonte: ALIMARKET, marzo 2020.)

Nº Empresa Localización
Vendas

(M€ 2018)

1 CAMPOFRÍO FOOD
GROUP, S.A. - GRUPO (**) Alcobendas 2.052,80

2 VALL COMPANYS –
GRUPO (**) (1) Lleida 1.775,30

CÁRNICAS CINCO VILLAS,
S.A.

Ejea de los
Caballeros 348,90

PATEL, S.A. Santa Maria de
Corcó 292,30

CARNICAS FRIVALL, S.L. Villar de Olalla 197,80

FRIMANCHA INDUSTRIAS
CARNICAS, S.A. Valdepeñas 122,70

AVÍCOLA DE LLEIDA, S.A. Lleida 97,60

Nº Empresa Localización
Vendas

(M€ 2018)

ESCORXADOR D’AUS
TORRENT I FILLS, S.A. Mataró 71,70

JAMONES DURIBER, S.L. Alcorcón 66,20

DISPORAVE, S.L. Puçol 51,20

AVICOLA DE GALICIA,
S.A. Pontevedra 50,20

ESPECIALITATS COSTA,
S.L. Banyoles 44,90

RUBIATO PAREDES, S.L.
(**) Alcorcón 37,20

COMERCIAL LOGÍSTICA
DE CALAMOCHA, S.L.
(CLC)

Calamocha 14,00

GRUPO ALIMENTARIO
NATURÍBER, S.A.

Fuenterroble de
Salvat. 7,00

JAMCAL ALIMENTACION,
S.A. Calamocha 5,70

3 GRUPO FUERTES (**) (2) Alhama de
Murcia 1.668,00

ELPOZO ALIMENTACION,
S.A.

Alhama de
Murcia 1.124,00

PROCAVI, S.L. Alhama de
Murcia 277,00

4
CORP. ALIMENTARIA
GUISSONA, S.A.
(BONÀREA CORP.) (**) (3)

Guissona 1.035,00

5 JORGE, S.L. - GRUPO (**) Zaragoza 995,90

CAMPODULCE CURADOS,
S.A. Zuera 63,60

MAFRESA EL IBÉRICO DE
CONFIANZA, S.L.

Fregenal de la
Sierra 47,00

CONSORCIO DE JABUGO,
S.L. Zuera 10,70

6 CASA TARRADELLAS, S.A.
(**) Gurb 928,40

7 GRUP CAÑIGUERAL I.M.P.,
S.L. Serinyà 817,00

FRIGORIFICOS COSTA
BRAVA, S.A.

Riudellots de la
Selva 480,70

FRESCOS Y ELABORADOS
DELISANO, S.A. Cheste 217,40

EMBUTIDOS MONTER,
S.L.

Sant Jaume de
Llierca 132,30

COOPECARN GIRONA,
S.L. Quart 52,50

FAR JAMÓN SERRANO,
S.A. Preses (Les) 9,80

8
INDUSTRIAS CÁRNICAS

LORIENTE PIQUERAS, S.A.
(**)

Tarancón 742,10

9 COSTA FOOD NATUR
GROUP, S.L. (**) (4) Fraga 625,00

COSTA FOOD MEAT, S.L. Vic 138,00
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Nº Empresa Localización
Vendas

(M€ 2018)

INDUSTRIAS CÁRNICAS
VILLAR, S.A. Rábanos (Los) 71,90

CASADEMONT 1956, S.L. Sant Gregori 33,80

10 OLOT MEATS GRUP Juià/Celrà 545,70

CARNIQUES DE JUIA, S.A. Juià 294,60

CARNIQUES CELRA, S.L. Celrà 251,10

OLOT MEATS, S.A. Olot 32,60

11 UVE, S.A. - GRUPO UVESA
(**) Tudela 429,50

12 COMAPA 2001, S.L. -
GRUPO Alcobendas 425,00

13 GRUPO MEDINA Leganés 410,00

14
COOPERATIVAS
ORENSANAS, SCG
(COREN) (**) (5)

Ourense 400,00

NOVAFRIGSA, S.A. Lugo 97,80

CARLOTEÑA DE ASADOS,
S.L. (**) Carlota (La) 20,00

15 GRUPO SADA P.A., S.A. -
GRUPO (**) Tres Cantos 325,00

16
COOP. GANADERA DEL
VALLE DE LOS
PEDROCHES-COVAP
(**)(5)

Pozoblanco 304,00

17 GRUPO PADESA -
GRUPO Amposta 275,00

18 S.A.T. FRIBIN Binéfar 268,50

19 NOEL ALIMENTARIA,
S.A. (**)

Sant Joan les
Fonts 255,90

20 FRISELVA, S.A. Riudellots de la
Selva 240,20

21 FÁBRICA, MATADERO Y
DESPIECE, S.A. Málaga 244,30

CARNICAS
HUMILLADERO, S.A. Málaga 23,30

22 ARGAL ALIMENTACION,
S.A. (**) Zaragoza 217,00

23 CÁRNICA BATALLÉ, S.A. Riudarenes 222,20

RESERVA BATALLE, S.L. Riudarenes 21,40

FRIGORIFICOS DEL
NORDESTE, S.A.
(NORFRISA)

Riudellots de la
Selva 16,80

Nº Empresa Localización
Vendas

(M€ 2018)

24
AVINATUR
PRODUCCIONES
AVICOLAS, S.L.

Purullena 188,40

25
GRUPO EMPRESARIAL
PALACIOS
ALIMENTACIÓN, S.L. (**)

Albelda de
Iregua 173,30

26
FRIGORIFICOS ANDAL. DE
CONSERVAS DE CARNE,
S.A. (FACCSA)

Cártama 201,20

27 GRUP BAUCELLS
ALIMENTACIO, S.L. Vic 189,90

28 EL ENCINAR DE
HUMIENTA, S.A. Madrid 176,40

29 S.A.T. GRUPO ARCO IRIS Valderrobres 163,00

30 INDUSTRIAS CARNICAS
TELLO, S.A. - GRUPO (**) Totanés 142,00

(**) Os datos inclúen actividades noutros sectores, á parte do
cárnico.

(1) No grupo intégranse empresas doutros sectores de
alimentación e bebidas: HARINERA LA META e MOLINOS
HARINEROS DEL SUR.

(2) No grupo intégranse empresas doutros sectores de
alimentación e bebidas: FRIPOZO, AQUADEUS, PALANCARES
ALIMENTACIÓN e BODEGAS LUZÓN.

(3) Están descontadas as vendas ao retallo e outros.

(4) No grupo intégranse empresas doutros sectores de
alimentación e bebidas: BODEGA SOMMOS.

(5) Están descontadas as vendas por servizos.

2.1.5. A INDUSTRIA CÁRNICA EN
GALICIA

A Figura 2.1-8 recolle a evolución da
produción do número de empresas e o
emprego na industria cárnica galega desde
2015. As cifras amosan variacións nas dúas
variables de signo contrario, pero de
magnitude moderada: un descenso dun 2%
anual no número de negocios fronte a un
crecemento do emprego do 1% anual. No 2019
(último exercicio representativo, pola
excepcionalidade da covid-19) o número de
compañías con sede social en Galicia era de
192, que daban emprego equivalente a 4.601
traballadores a tempo completo.
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A Figura 2.1-9 representa a evolución da
produción na industria cárnica galega nos
últimos anos. A cifra de negocios alcanzou en
2019 os 1.350millóns de euros e experimentou
no conxunto do período un crecemento dun
10% desde o ano 2017, se ben se aprecia unha
desaceleración dese crecemento nos últimos
anos. O valor engadido supera en 2019 os 296
millóns de euros, cun crecemento do 16,5%
desde 2016.

En Galicia, a industria cárnica
representa ao redor do 1% en termos de
valor da produción, pero a metade en
termos de valor engadido e emprego.

Para ter unha perspectiva da importancia
relativa do sector, cómpre poñer as achegas
deste sector en relación co resto da economía
galega (Figura 2.1-10). Segundo se observa, a
contribución do sector mantense bastante
estable ao longo do período. Achega preto do
4% da produción e do emprego da industria
manufactureira. Sobre o conxunto da
economía galega, representa arredor do 1 %
en termos de valor da produción, pero a
metade en termos de valor engadido e
emprego.

Para completar esta visión das principais
variables do sector, recóllese na Figura 2.1-11
o peso da industria cárnica galega dentro da
española. Cómpre salientar que se viu
reducida no período 2016-2019 e que se foi
achegando ao peso do conxunto da economía

Figura 2.1-8 Número de empresas e emprego da industria cárnica galega, período 2015-19. (Fonte: Elaboración propia
a partir de datos do Instituto Galego de Estatística).

Figura 2.1-9 Cifra de negocios e valor engadido da
industria cárnica galega, período 2016-19. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos do Instituto Galego
de Estatística.)
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Figura 2.1-10 Achega da industria cárnica á industria manufactureira e ao conxunto da economía galega, en produción,
valor engadido e emprego, período 2015-19. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE.)

Figura 2.1-11 Achega da industria cárnica galega á española, período 2016-19. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos do IGE, do INE e do MAPA.)

galega dentro da española, isto é,
lixeiramente por riba do 5%.

Respecto á distribución espacial das
empresas, no mapa da Figura 2.1-12 pódese
observar unha distribución bastante
homoxénea entre provincias das 192
empresas rexistradas en 2019, con 53 na
provincia de Lugo, 48 nas da Coruña e

Figura 2.1-12 Localización, por comarcas, das empresas
da industria cárnica con sede en Galicia, ano 2019.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE.)
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Para analizar os posibles cambios a medio
prazo da actividade e dos tipos de produtos
da industria cárnica galega, a Figura 2.1-13
compara a distribución do valor da produción
entre as principais categorías no ano 2015
(anel interior) e 2019 (anel intermedio).
Engádese o ano 2020 (anel exterior) para
observar os efectos da covid-19.

Entre os anos 2015 e 2019 apréciase unha
transferencia duns 4 puntos porcentuais
entre as dúas categorías máis importantes, as
de carne fresca/refrixerada de ave e de
bovino: a de ave reduce o seu peso do 35% ao
31%, ao tempo que a de bovino pasa do 22%
ao 26%. En canto ás variacións
experimentadas en 2020, non son demasiado
significativas; o máis salientable é a suba de
case 2 puntos porcentuais na carne de porcino
fresca ou refrixerada.

Unha vez considerada a evolución a medio
prazo das principais categorías de produto,
analízanse todas as categorías polo miúdo,
comparándoas coas de España e a Unión
Europea na Táboa 2.1-5. A estes efectos
utilízanse datos de 2019, dada a
excepcionalidade do ano 2020.

Código Produtos Galicia España EU27

10.11.11 Carne de bovino, fresca
ou refrixerada 25,86% 9,35% 13,72%

10.11.12 Carne de porcino, fresca
ou refrixerada 15,07% 26,06% 24,97%

10.11.13 Carne de ovino, fresca
ou refrixerada 0,29% 1,73% 0,92%

10.11.14 Carne de caprino, fresca
ou refrixerada 0,01% 0,10% 0,03%

10.11.15
Carne de cabalo e
outros equinos, fresca
ou refrixerada

0,00% 0,01% 0,10%

10.11.20
Despoxos comestibles
bov., porc., ov., capr.,
eq., frescos ou refr.

0,50% 0,69% 1,56%

10.11.31 Carne de bovino,
conxelada 0,67% 0,65% 1,46%

10.11.32 Carne de porcino,
conxelada 0,85% 11,16% 3,97%

10.11.33 Carne de ovino,
conxelada 0,00% 0,21% 0,08%

10.11.34 Carne de caprino,
conxelada 0,00% 0,03% 0,01%

10.11.35
Carne de cabalo e
outros equinos,
conxelada

0,00% 0,03% 0,00%

10.11.39.1
Despoxos comestibles,
de bovino, porcino…
conxelados

0,31% 0,65% 0,49%

10.11.39.3
Carnes e despox.
comest., fresc. e conx.
coello, caza e o. animais

0,91% 1,03% 0,47%

10.11.4
La de matadoiro e
coiros e peles de bovino,
equino, ovino e capr.

0,97% 0,53% 0,61%

10.11.50 Graxas de porcino,
bovino, ovino e caprino 1,08% 0,00% 0,00%

10.11.60 Despoxos en bruto non
comestibles 0,27% 1,09% 0,90%

10.11 Procesamento e
conservación de carne 46,78% 53,31% 49,29%

10.12.10 Carne de ave, fresca ou
refrixerada 30,67% 11,93% 12,96%

10.12.20 Carne de ave,
conxelada 2,08 % 1,34% 1,93 %

10.12.30 Graxas de ave 0,00 % 0,04 % 0,11%

10.12.40 Despoxos comestibles
de ave 0,58 % 0,28% 0,49%

10.12.50 Plumas e peles de
aves 0,00 % 0,22% 0,12%

10.12.51
Subcontratación como
parte da preparación
de carne de ave

0,00 % 0,00% 0,00%

10.12 Procesamento e
conservación de aves 33,32 % 13,80% 15,60%

Figura 2.1-13: Distribución dos principais produtos da
produción industrial cárnica galega, anos 2015-2019-
2020. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos da
Enquisa Industrial de Produtos PRODCOM-IGE.)

Táboa 2.1-5: Produción da industria cárnica galega,
española e europea desagregada por produtos, ano
2019. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos da
Enquisa Industrial de Produtos PRODCOM do IGE e de
Eurostat.)
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A distribución dos produtos amosa unha
notable diferenza de Galicia tanto con España
como coa UE-27, ao tempo que unha gran
semellanza entre estas últimas16.

Galicia ten un gran déficit relativo no
referente a produtos elaborados fronte
a España e fronte ao conxunto da Unión
Europea (13,1 e 15,3 puntos
respectivamente).

Galicia ten un gran déficit relativo no
referente a produtos elaborados fronte a
España e fronte ao conxunto da Unión
Europea (13,1 e 15,3 puntos respectivamente),
que se dá en todas as súas principais
subcategorías: salgados e afumados,
embutidos e outras preparacións e conservas

(fígados, patés, xamóns cocidos…).

Respecto do procesamento e da conservación
de carne non avícola, en conxunto ten tamén
un déficit relativo, aínda que menor (6,5
puntos con España e 2,5 coa UE); pero
desagregando este resultado obsérvase un
peso moito maior en Galicia da carne de
bovino fresca ou refrixerada (25,9% fronte ao
9,4% español), ao tempo que un peso moito
menor do porcino, tanto fresco/refrixerado
como conxelado (que suman o 15,9% fronte a
un 37,2% en España e un 28,9% na UE-27).

A carne fresca ou refrixerada, de
bovino, porcino e ave representa o 25,9,
33,3 e o 15,9% respectivamente, do
valor de total da produción.

O produto no que o sector cárnico galego
concentra a súa produción en moito maior
grao que os da nosa contorna é no avícola, na
carne de ave fresca ou refrixerada, que
representa 33,3% do valor da produción,
mentres en España é dun 13,8% e na UE-27
dun 15,6%.

2.1.5.1. Matadoiros

En canto ás industrias de sacrificio, é dicir, os
matadoiros, na actualidade cóntase con
matadoiros especializados por especie e
outros, a maioría, que combinan diferentes
especies. Isto acontece sobre todo no caso de
especies de animais de gran tamaño.

A rede máis ampla de matadoiros está
composta por aqueles que realizan a matanza
de vacún, sendo un total de 33 matadoiros
(Figura 2.1-14), situados nove na provincia de
A Coruña, dez na provincia de Lugo e sete en
cada unha das provincias restantes.16 Os coeficientes de correlación lineal entre as distribucións por

produtos son os seguintes: 0,66 entre Galicia e España; 0,75 entre
Galicia e a UE-27; e 0,95 entre España e a UE-27.

Código Produtos Galicia España EU27

10.13.11
Produtos cárnicos
curados en salgadura ou
afumados, de porcino

5,14 % 9,38 % 7,27%

10.13.12
Produtos cárnicos
curados en salgadura ou
afumados, de bovino

0,00 % 0,11 % 0,50%

10.13.13
Prod. cárn. curados en
salgadura ou afumados,
outras especies

0,00 % 0,02 % 0,27%

10.13.14 Embutidos 3,55 % 8,96 % 12,23%

10.13.15
Outras preparacións e
conservas (fígados,
patés, xamón cocido...)

6,97 % 12,18 % 13,79%

10.13.16
Fariñas de carne non
aptas para o consumo;
chicharróns

0,43 % 0,65% 0,53%

10.13.9
Servizos de cocción e
preparación
relacionados coa ind.
Cárnica

3,76 % 1,61 % 0,53 %

10.13
Elaboración de
produtos cárnicos e de
aves

19,86 % 32,92 % 35,11 %

10.1
Procesamento e
conservación de carne e
elabor. de prod.
cárnicos

99,96 % 100,03 % 100,00 %
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A maioría dos matadoiros dos cales se representa a súa localización por concellos na figura
anterior, realizan tamén a matanza de porcino. A rede de matadoiros (Figura 2.1-15) de porcino
está composta por un total de 27 matadoiros, algún dos cales é exclusivo de porcino. Estas
industrias están distribuídas entre as catro provincias galegas; con sete na Coruña, nove en Lugo,
sete en Pontevedra e catro en Ourense.

Non existe ningún matadoiro que sexa exclusivo de gando ovino e cabrún. A rede de matadoiros
que sacrifica a estes animais está composta pola maioría dos matadoiros das especies

Figura 2.1-14. Identificación dos concellos con
matadorios de bovino en Galicia. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos facilitados pola Consellería de

Figura 2.1-15 Identificación dos concellos con
matadorios de porcino en Galicia. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos facilitados pola Consellería de
Sanidade.)
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anteriormente citadas, pero vendo reducido o
seu número (Figura 2.1-16). Estes 25
matadoiros están situados en maior medida
na provincia de Lugo, a única que supera os 6
matadoiros, ao contar con 8.

Sendo a produción avícola unha das grandes
producións de carne galegas, só conta con dez
matadoiros en toda Galicia. Os matadoiros
que compoñen esta rede non son os mesmos
que os que realizaban a matanza das especies
anteriores. Aínda que algúns si comparten
concello cos mesmos.

As provincias de A Coruña e Pontevedra son
as que concentran a maioría destes
matadoiros, con tres A Coruña e catro
Pontevedra. Os restantes están situados dous
en Lugo e un en Ourense (Figura 2.1-17).
Apreciase na figura unha concentración dos
mesmos cara á zona central de Galicia.

Figura 2.1-16 Identificación dos concellos con
matadorios de ovino e cabrún en Galicia. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos facilitados pola
Consellería de Sanidade.)

Figura 2.1-17 Identificación dos concellos con
matadorios de aves en Galicia. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos facilitados pola Consellería de
Sanidade.)
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Figura 2.1-18 Identificación dos concellos con
matadorios de équidos en Galicia. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos facilitados pola Consellería de
Sanidade.)

Figura 2.1-19 Identificación dos concellos con
matadorios de coellos en Galicia. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos facilitados pola Consellería de
Sanidade.)

Algún dos matadoiros que realizaban a
matanza de vacún, tamén son matadoiros de
équidos. Sen embargo só se conta con quince
para esta especie. Os matadoiros de équidos
sitúanse en zonas do litoral, na súa maioría. A
provincia de A Coruña conta con sete
matadoiros, a de Lugo con catro e os
restantes distribúense entre Pontevedra e
Ourense, localizándose un en Ourense e dous
en Pontevedra (Figura 2.1-18).

A matanza de coello na industria galega ten
pouca representación, só existen dous
matadoiros en toda Galicia, rexistrados pola
Consellería de Sanidade, que se dediquen á
produción de carne desta especie. Un deles, o
situado en Rodeiro, tamén realiza a matanza
de aves (Figura 2.1-19).



- 158 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA

2 . 2 .ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DA
INDUSTRIA CÁRNICA GALEGA

2.2.1. OBXECTIVOS DA ANÁLISE

O obxectivo central da análise económico-
financeira da industria cárnica galega é a súa
caracterización e comparación a respecto da
situación que presenta esta industria no
conxunto de España no período 2015-2020.
Para isto, emprégase a información contable
dispoñible na base de datos SABI para a
elaboración dun conxunto de indicadores que
facilite a comprensión do acontecido no
sector no período analizado, así como a
comparación cos resultados en España.

Un segundo aspecto relevante vai ser analizar,
a partir dos indicadores propostos, o efecto
do tamaño sobre o desempeño das empresas
que integran a industria cárnica, tamén a nivel
galego e español.

Finalmente, extráense un conxunto de
conclusións relevantes para o conxunto do
sector, tanto desde o punto de vista das
empresas que o compoñen como das
administracións cando afrontan o deseño e
implantación de políticas públicas.

2.2.2. METODOLOXÍA

Como se indicou anteriormente, a
información contable utilizada provén da base
de datos SABI. Os anos analizados son os
correspondentes ao período 2015 a 2020. Os
criterios de busca aplicados para seleccionar
as empresas españolas obxecto de análise
relaciónanse deseguido:

» Ámbito territorial: España.

» Código CNAE 2009 primario: 101.

» Situación: Activas.

A distribución por actividades e comunidades
autónomas do conxunto de empresas obtido,
logo dunha depuración da base de datos
inicial na que se suprimiron valores perdidos,
reflíctese na Táboa 2.2-1.

Táboa 2.2-1 Distribución das empresas seleccionadas
por actividade CNAE 2009 e comunidades autónomas.
(Fonte: Elaboración propia a partir de SABI.)

CNAE 2009
10.1

Comunidade
autónoma 10.11 10.12 10.13 Total

xeral

Andalucía 62 5 228 295

Aragón 29 1 78 108

Asturias 10 41 51

Baleares 4 29 33

Canarias 5 12 17

Cantabria 2 7 9

Castela e León 102 3 369 474

Castela-A
Mancha 36 89 125

Cataluña 146 12 226 384

Comunidade
Valenciana 29 3 84 116

Estremadura 30 1 105 136

Galicia 38 68 106

A Rioxa 9 1 37 47

Madrid 54 3 70 127

Murcia 17 34 51

Navarra 12 1 28 41

País Vasco 9 1 31 41

Totais 594 31 1536 2161
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Os indicadores económico-financeiros
calculados para cada empresa do conxunto
seleccionado figuran na Táboa 2.2-2.

A medida de posición central utilizada é a
mediana, pois esta presenta a vantaxe fronte
á media de que non se ve afectada pola
presenza de observacións extremas na
distribución das empresas integrantes da
base de datos.

Co obxectivo de analizar o efecto do tamaño
sobre os diferentes indicadores, as empresas
clasifícanse nas tipoloxías definidas no anexo
I do Regulamento (UE) n.° 651/2014 da
Comisión, en función do número de
empregados e duns límites financeiros
máximos referidos ao volume de negocio ou o
da totalidade do balance xeral. Estes criterios
figuran na Táboa 2.2-3.

A distribución resultante das empresas por
tamaño e por comunidades autónomas
españolas é a que figura na Táboa 2.2-4.

Táboa 2.2-2: Indicadores empregados. (Fonte:
Elaboración propia.)

Táboa 2.2-3 Clasificación por tamaño. (Fonte:
Elaboración propia a partir do anexo I do Regulamento
(UE) n.° 651/2014 da Comisión.)

Indicador Abrev. Definición

Rendibilidade económica Re Resultado de explotación/
total activo

Marxe sobre as vendas Mar Resultado explotación/
ingresos explotación

Rotación dos activos Rot Ingresos de explotación/
total activo

Rendibilidade financeira Rf Resultado exercicio/
fondos propios

Indicador de
endebedamento E Total pasivo/(total pasivo

e fondos propios)

Vendas por empregado V/empr Vendas/número de
empregados

Beneficio de explotación
por empregado

BE/
empr

Resultado explotación/
número de empregados

Beneficio neto por
empregados

BN/
empr

Resultado exercicio/
número de empregados

Categoría
de empresa

Efectivos Volume de negocio Balance xeral

Micro <10 <= 2 millóns
Euros

<= 2 millóns
Euros

Pequena <50 <=10 millóns
Euros

<=10 millóns
Euros

Mediana <10 <=50 millóns
Euros

<=43 millóns
Euros

Grande Resto

Táboa 2.24 Distribución por tamaño e por comunidades
autónomas. (Fonte: Elaboración propia a partir dos
datos SABI.)

Tamaño

micro pequenas medianas grandes totais

Andalucía 165 102 20 8 295

Aragón 52 38 9 9 108

Asturias 27 23 1 51

Baleares 19 13 1 33

Canarias 9 4 4 17

Cantabria 4 5 9

Castela e León 261 157 49 7 474

Castela-A
Mancha 62 44 12 7 125

Cataluña 145 149 65 25 384

Comunidade
Valenciana 58 42 12 4 116

Estremadura 83 42 11 136

Galicia 58 39 6 3 106

A Rioxa 27 12 6 2 47

Madrid 44 54 23 6 127

Murcia 25 18 7 1 51

Navarra 17 17 7 41

País Vasco 19 20 2 41

Totais 1075 779 235 72 2161
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2.2.3. RESULTADOS

Nesta sección analízanse os valores obtidos
para os indicadores definidos anteriormente
durante o período 2015-2020. Cómpre
salientar que o derradeiro ano do período
analizado, 2020, ten un comportamento
anómalo derivado da crise sanitaria
provocada pola covid-19. Tal afirmación
susténtase nun empeoramento máis ou
menos intenso dos principais indicadores de
eficiencia (rendibilidade económica, marxe
sobre as vendas, rendibilidade financeira,
vendas por empregado, beneficio de
explotación por empregado e beneficio neto
por empregado).

En primeiro lugar vaise amosar a evolución
dos indicadores da totalidade das empresas
do sector da industria cárnica en Galicia e no
conxunto de España. Posteriormente, e coa
intención de analizar o efecto que o tamaño
destas empresas ten sobre os indicadores
estudados, por ser este o que mellor reflicte a
eficiencia no desenvolvemento das
actividades de explotación no sector,
realizarase unha comparación da súa
evolución nas catro categorías descritas na
Táboa 2.2-3 (micro, pequenas, medianas e
grandes empresas).

2.2.3.1. Análise comparativa dos
indicadores de xestión das empresas
galegas e do conxunto de España

A Táboa 2.2-5 amosa a evolución das
medianas dos indicadores seleccionados no
período 2015-2020. Con carácter xeral,
pódese afirmar que as empresas da
transformación cárnica no conxunto de
España presentan ao longo destes anos un
mellor comportamento que as que operan en
Galicia.

Dado que a rendibilidade económica
(Resultado de explotación/total activo) adoita
ser o indicador normalmente empregado para
avaliar a eficiencia coa que as empresas
desenvolven as operacións que constitúen a
cerna da súa explotación (produción,
comercialización, competencia nos mercados,
xestión de recursos humanos etc.), cómpre
facer unha análise desta, así como da súa
desagregación nos seus compoñentes
básicos, a marxe sobre as vendas (Resultado
explotación/ingresos explotación) e a rotación
dos activos (Ingresos de explotación/total
activo).

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Valores de
referencia

Re
España 3,23% 3,27% 3,16% 3,12% 2,63% 2,15% 3,14%

Galicia 3,04% 2,69% 2,43% 2,63% 1,87% 1,72% 2,53%

Mar
España 2,54% 2,76% 2,59% 2,55% 2,15% 1,89% 2,55%

Galicia 2,12% 1,67% 1,45% 1,69% 1,26% 1,13% 1,56%

Rot
España 1,26 1,24 1,26 1,26 1,21 1,07 1,25

Galicia 1,46 1,50 1,49 1,48 1,43 1,45 1,47

Rf
España 4,66% 5,70% 5,78% 5,55% 4,69% 3,30% 5,12%

Galicia 4,82% 5,22% 4,07% 5,22% 3,47% 4,49% 4,66%

E
España 61,17% 61,18% 62,44% 62,38% 62,36% 59,29% 61,77%

Galicia 63,67% 60,39% 60,77% 65,92% 62,44% 55,31% 61,61%

V/emp
España 150,43 € 147,28 € 153,11 € 153,69 € 151,04 € 145,45 € 150,74 €

Galicia 118,92 € 109,74 € 112,02 € 123,74 € 121,68 € 120,57 € 119,75 €

BE/emp
España 4,13 € 4,36 € 4,07 € 4,06 € 3,30 € 2,82 € 4,06 €

Galicia 3,30 € 2,16 € 2,33 € 2,82 € 1,56 € 1,62 € 2,24 €

BN/empr
España 2,06 € 2,48 € 2,17 € 2,21 € 1,74 € 1,49 € 2,11 €

Galicia 1,55 € 1,27 € 1,39 € 1,56 € 1,01 € 1,06 € 1,33 €

Táboa 2.2-5 Evolución das medianas anuais dos indicadores analizadas no período 2015-2020. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos SABI.)
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A rendibilidade económica no conxunto
de España foi superior á das empresas
cárnicas galegas.

Como xa se indicou máis arriba, durante todo
o período analizado a rendibilidade económica
no conxunto de España foi superior á das
empresas galegas. A Figura 2.2-1 amosa que o
comportamento seguiu unha evolución
semellante en ambos os casos: unha etapa
inicial de meseta con tendencia á diminución
até 2018 e unha caída intensa nos anos 2019 e
2020, máis pronunciada en España que en
Galicia; mais, aínda así, con mellores rexistros
en España que en Galicia. A mediana do
período foi, obviamente, superior en España
(3,14%) fronte a Galicia (2,53%). Polo tanto,
unha primeira conclusión é que o conxunto
das empresas españolas desenvolveron as
súas actividades de explotación cun maior
nivel de eficiencia do que o fixeron as
empresas en Galicia. Para coñecer as razóns
desta situación, procede analizar a evolución
dos dous compoñentes básicos da
rendibilidade económica.

A Figura 2.2-2 presenta a evolución da marxe
sobre vendas no conxunto de España e Galicia
no período 2015-2020. Este indicador
(Resultado explotación/ingresos explotación)

informa de cantos euros se converten en
beneficio operativo por cada 100 euros de
ingresos vinculados á explotación. Esta
variable ten moito que ver co valor que as
empresas engaden e co seu lugar nos
mercados. Así, unha estratexia de calidade
está normalmente asociada a políticas de
prezos altos que se aplican a produtos de gran
valor engadido, que os consumidores
recoñecen e valoran. En consecuencia, estas
empresas conseguen marxes máis altas sobre
as vendas que as que concorren no mercado
cunha estratexia de liderado en custos. Neste
caso, compítese a través de prezos baixos con
produtos de escasa diferenciación (sen
marcas, graneis etc.) apoiados normalmente
en estruturas de custos igualmente reducidas.
Esta segunda orientación está normalmente
vinculada a marxes sobre vendas reducidas,
que confían ao volume (rotación) a chave da
rendibilidade económica. A teoría da
evolución observada, poderíase concluír que a
industria cárnica galega non consegue colocar
o seu produto no mercado de alto valor
engadido, cando menos ao nivel que o está
facendo para o conxunto das empresas
españolas, o cal concorda co menor peso en
Galicia dos produtos elaborados (CNAE 10.13)
que foi sinalado na análise da industria. Esta
afirmación susténtase en que todos os anos
estudados a mediana das marxes das
empresas españolas se situou por riba da das
galegas. No conxunto dos seis anos a mediana
en España foi de 2,55%, fronte ao 1,56% de
Galicia. Como no caso da rendibilidade
económica, a forma das dúas curvas permite
ver un paralelismo claro na evolución da
marxe sobre vendas en Galicia e en España.

A industria cárnica galega non consegue
posicionar o seu produto no mercado de
alto valor engadido, ao nivel que o
están facendo as empresas españolas
en conxunto.

Figura 2.2-1 Evolución da rendibilidade económica en
Galicia e en España. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos SABI.)
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A análise da rotación dos activos (Ingresos de
explotación/total activo) achega outra clave
básica que explica o comportamento da
rendibilidade económica. A Figura 2.2-3
amosa que a rotación dos activos en Galicia
presentou valores superiores aos rexistrados
no conxunto de España durante todos os anos
considerados. A evolución foi moi semellante
até 2019, mais o ano da pandemia amosa
tendencias opostas: mantense cunha suave
melloría en Galicia e decrece de forma máis
acusada en España, circunstancia que agranda
a fenda en rotación. Na totalidade do período,
Galicia móvese no 1,47 fronte ao 1,25 de
España (valor da mediana do sexenio). Malia
este bo comportamento da rotación dos
activos en Galicia, o que se podería denominar
«efecto volume» non é capaz de compensar o
diferencial de marxe sobre vendas en contra
de Galicia e, en consecuencia, non se
consegue igualar o nivel de rendibilidade
económica do conxunto das empresas
españolas. Porén, pola diverxencia observada
no comportamento da rotación e pola
evolución da marxe sobre vendas no 2020,
conséguese aproximar a rendibilidade
económica de Galicia e España, sen que
cheguen a igualarse.

Na Táboa 2.2-5 obsérvase que o nivel de
endebedamento (Total pasivo/total pasivo e
fondos propios) presenta menos oscilacións

no conxunto de España que en Galicia, xa que
no primeiro caso as medianas dos anos
considerados móvense entre un 59,29% e un
62,44%, mentres que as empresas galegas
fano entre o 55,31% e o 65,92%. En termos
xerais, o nivel de endebedamento foi maior en
Galicia nos anos 2015, 2018 e 2019 e menor no
resto dos anos. Cómpre salientar a aguda
caída deste indicador tanto en Galicia como
en España en 2020, ano da crise sanitaria da
covid-19. As evolucións comentadas do
endebedamento e da rendibilidade económica
poden explicar o comportamento da
rendibilidade financeira (Resultado exercicio/
fondos propios): a Figura 2.2-4 amosa que a
curva da rendibilidade financeira presenta
para España unha forma moi parecida á que
presenta a rendibilidade económica (Figura
2.2-1), nun contexto de estabilidade no nivel
de endebedamento, mentres que no caso
galego os dentes de serra reflicten as
oscilacións tanto da rendibilidade económica
como do endebedamento. No ano 2020, as
empresas galegas superaron en rendibilidade
financeira ás do conxunto de España (o 4,49%
fronte ao 3,30%), como consecuencia –
asumindo neutralidade no efecto fiscal– de
que en Galicia o desapancamento foi máis
intenso e a caída da rendibilidade económica
foi menos acusada.

Figura 2.2-2 Evolución da marxe sobre as vendas en
Galicia e en España. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos SABI.)

Figura 2.2-3 Evolución da rotación dos activos en Galicia
e en España. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
SABI.)
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No ano 2020, as empresas galegas
superaron en rendibilidade financeira ás
do conxunto de España (4,49% fronte
ao 3,30%).

Nos indicadores de produtividade da man de
obra (vendas por empregado, beneficio de
explotación por empregado e beneficio neto
por empregado), os rexistros de Galicia
sempre son inferiores aos observados para o
conxunto de España (Táboa 2.2-5).

As vendas por empregado presentan certa
estabilidade en ambos os casos ao longo do
sexenio estudado, malia o importante
diferencial de aproximadamente uns 31 euros/
empregado a favor do conxunto de España
(mediana España: 150,74 euros/empregado;
mediana Galicia: 119,75 euros/empregado).

No referente aos beneficios de explotación
por empregado e beneficios netos por
empregado, apréciase unha tendencia
negativa en Galicia e España, na liña da
deterioración das rendibilidades. En todo
caso, en ambos os indicadores sempre a
posición do conxunto de España (beneficio de
explotación por empregado: 4,06 euros;
beneficio neto por empregado: 2,11 euros) é
mellor que a que se observa para as empresas
galegas (beneficio de explotación por
empregado: 2,24 euros; beneficio neto por
empregado: 1,33 euros).

2.2.3.2. Efecto do tamaño sobre a
rendibilidade económica

Deseguido céntrase a análise en estudar a
relación existente entre a rendibilidade
económica e o tamaño das empresas. Para
isto, clasifícanse todas as empresas de acordo
co seu tamaño consonte os criterios
presentados na Táboa 2.2-3, co resultado
desta presentado na Táboa 2.2-4.

A. Análise do tamaño para o conxunto de
España

Para as empresas do sector da
transformación de carne no conxunto de
España, o primeiro que cómpre salientar é, tal
como se amosa na Táboa 2.2-6, que
aproximadamente a metade do total (o
49,75 %, isto é, 1.075 sobre 2.161 empresas)
son microempresas, que as pequenas e
medianas empresas representan un 46,92 %
do total e que as grandes empresas non
chegan ao 4 % das 2.161 empresas totais.

A Figura 2.2-5 amosa con nitidez que durante
o sexenio 2015-2020 existiu unha clara
relación positiva entre a rendibilidade
económica e o tamaño das empresas. Noutras
palabras, as medianas de rendibilidade
económica obtidas en todos os anos ratifican
o feito de que canto maior é o tamaño da
empresa máis rendible é esta. As posibles
explicacións a esta situación inclúen as
potenciais economías de escala e economías
de alcance.

Figura 2.2-4 Evolución da rendibilidade financeira en
Galicia e en España. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos SABI.)

Tamaño

micro pequenas medianas grandes totais

Número de
empresas 1.075 779 235 72 2.161

% sobre
total 49,75% 36,05% 10,87% 3,33% 100,00%

Táboa 2.2-6 Resultado da clasificación das empresas
españolas por tamaño. (Fonte: Elaboración propia a
partir de datos SABI.)
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Os valores de referencia no período analizado
para as rendibilidades económicas por
tamaño preséntanse na Táboa 2.2-7. Tal como
se indicou anteriormente, o valor de
referencia para o conxunto de España foi do
3,14%. Porén, pódese afirmar que existen
diferenzas asociadas ao tamaño que oscilan
desde o mínimo rexistrado no grupo das
microempresas (2,45%) até o máximo das
grandes empresas (5,39%). Entre ambos os
dous están as pequenas (3,52%) e as medianas
empresas (3,92%), igualmente ordenadas por
dimensión. Nesta táboa, tamén pode
observarse que o peso das microempresas
contribúe de maneira definitiva a que o
conxunto das empresas españolas ofrezan tal
nivel de rendibilidade económica, mentres
que a contribución das grandes empresas é
moi reducida debido ao seu pouco peso no
conxunto (menos do 4 % do total).

Cómpre, neste punto, profundar nos dous
compoñentes da rendibilidade económica
para coñecer en que medida a dimensión da
empresa pode tamén explicar as diferenzas na
marxe sobre as vendas e as rotacións dos
activos nas empresas de transformación
cárnica en España.

A Figura 2.2-6 reflicte que existe unha
relación clara e positiva entre a marxe da
empresa e a súa dimensión nos últimos 4 anos
do sexenio. En 2015 e 2016 a marxe das
medianas empresas foi lixeiramente superior
á das grandes. Porén, pódese afirmar cun
razoable fundamento que, canto maior é a
empresa, maior é a súa rendibilidade sobre
vendas. Nótese que as potenciais economías
de escala non se limitan ao proceso de
fabricación, senón que se estenden tamén a
outros aspectos da actividade empresarial,
como o posicionamento de marca no mercado
(con independencia da posible calidade
intrínseca derivada das características
artesanais do produto dalgunhas
microempresas).

A Figura 2.2-7 amosa que a produtividade por
empregado, expresada a través do indicador
do beneficio de explotación por empregado,
aumenta de maneira significativa cando se
incrementa a dimensión. Esta evidencia pode

Figura 2.2-5 Rendibilidade económica e tamaño. Conxunto de España. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
SABI.)

Táboa 2.2-7 Valores de referencia para a rendibilidade
económica por tamaños no conxunto de España.

Medianas 2015-2020

España 3,14%

Microempresas 2,45%

Pequenas empresas 3,52%

Medianas empresas 3,92%

Grandes empresas 5,39%
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apoiar a idea de que o maior tamaño está
vinculado a un mellor comportamento dos
custos de produción a respecto do beneficio
de explotación obtido.

Respecto da rotación dos activos, segundo
compoñente esencial da rendibilidade
económica, de novo se aprecia unha relación
positiva entre tamaño e rotación, tal como
era de agardar. Son as grandes empresas as
que rexistran as máis altas rotacións, e as
micro empresas as de menores niveis. No
tramo intermedio, as pequenas e as medianas
empresas están en niveis certamente
próximos.

Como conclusión, para o conxunto das
empresas españolas no período analizado
pódese concluír que existe unha relación clara
e positiva entre rendibilidade económica e
dimensión. Esta relación tamén se estende
aos dous compoñentes da rendibilidade
económica, xa que os maiores niveis de marxe
sobre as vendas e de rotación dos activos se
van producindo a medida que se incrementa o
tamaño das empresas.

B. Análise do tamaño e o sector en Galicia

Cómpre neste punto centrar a análise da
relación entre o tamaño das empresas de
transformación de carne e a súa rendibilidade
económica no ámbito de Galicia. Como no
caso anterior, procede coñecer como se
distribúen as 106 empresas galegas obxecto
de estudo nas catro categorías establecidas
en función do tamaño. A Táboa 2.2-8 amosa
que o peso das microempresas na distribución
é máis grande en Galicia (54,72%) que no
conxunto de España (49,75%).
Proporcionalmente, as empresas pequenas en
Galicia teñen unha presenza moi similar á do
conxunto español (Galicia: 36,79%; España:
36,05%). En consecuencia, a outra gran
diferenza nas distribucións está no desigual
peso das medianas e grandes empresas en
Galicia (8,49%) fronte ao 14,21% que estes

Figura 2.26 Marxe sobre vendas e tamaño. Conxunto de
España. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
SABI.)

Figura 2.2-8 Rotación de activos e tamaño. Conxunto de
España. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
SABI.)

Figura 2.2-7 Beneficio de explotación por empregado e
tamaño. Conxunto de España. (Fonte: Elaboración propia
a partir de datos SABI.)
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grupos representan no total de España. Só
tres empresas, que ademais pertencen ao
mesmo grupo, son clasificables como grandes
(Novafrigsa SA, COREN SC Galega e Industrias
Frigoríficas del Louro) e seis como medianas
(Avícola Grao SL, Torre de Núñez de Conturiz
SL, Frigoríficos Bandeira SL, Industrias
Frigoríficas del Deza SL, Embutidos Lalinense
SL e Ramiro Martínez SL). As 97 empresas
restantes son micro ou pequenas empresas.
Estas cifras dan unha clara imaxe de que a
fragmentación, e mesmo atomización do
sector, é maior en Galicia que no conxunto de
España. A principal consecuencia é que a
análise das medianas da rendibilidade
económica recollida na sección anterior
deberá ser matizada coa consideración da
influencia do tamaño sobre este indicador de
eficiencia.

O peso das microempresas na
distribución é máis grande en Galicia
(54,72%) que no conxunto de España
(49,75%) e as pequenas teñen unha
presenza moi similar á do conxunto
español (Galicia: 36,79%; España:
36,05%).

Só a efectos informativos, a Táboa 2.2-9
contén as quince empresas localizadas en
Galicia con maiores ingresos de explotación,
con información sobre o número de
empregados e código de actividade. Pode

chamar a atención a ausencia de empresas
con código primario CNAE 10.12, relativo ao
procesamento e á conservación de carne de
ave, que é, segundo se constatou
anteriormente, no que Galicia ten un maior
peso relativo comparado con España e a UE-
27. Isto é un indicador de que nese sector
predominan as pequenas empresas, aínda que
cómpre advertir que compañías cun evidente
peso do subsector avícola, tales como Coren
ou Avícola de Galicia, figuran co código 10.13,
que inclúe os produtos procesados tanto de
carnes como de aves.

Táboa 2.2-9 Relación das quince primeiras empresas
galegas por ingresos de explotación. Ingresos medios e
número medio de empregados no período 2015-2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos SABI.)

Nome Localidade
Código

primario CNAE
2009

Número
empregados

medios
2015-2020

Ingresos de
explotación

medios
2015-2020
.000 Euros

Coop
Ourensanas S.
C. Galega

Ourense 1013 791,50 545.887,76

Industrias
Frigoríficas
del Louro, SA

O Porriño 1011 464,20 142.709,62

Novafrigsa SA Lugo 1011 171,33 93.317,79

Frigoríficos
Bandeira SL Silleda 1011 73,50 51.852,96

Ramiro
Martínez SL

Vilanova de
Arousa 1013 97,60 25.973,44

Torre de
Núñez de
Conturiz SL

Lugo 1013 92,00 24.195,08

Matadero
General y
Frigorífico
Baixo Miño SL

Tomiño 1011 37,67 18.938,54

Industrias
Frigoríficas
del Deza SL

Lalín 1011 74,33 17.304,33

Fripor SL Oleiros 1011 38,50 11.285,08

Avícola Grao
SL. Vedra 1013 16,80 9.814,62

Embutidos
Lalinenses SL Lalín 1011 61,00 8.393,18

Gisva SA Arteixo 1013 31,50 7.666,52

Distribuidora
de Carnes
Viguesa SA

Mos 1013 27,75 7.493,36

Lualco SL Lugo 1011 20,67 6.944,16

Industrias
Cárnicas
Fontefría SL

Covelo 1013 29,50 6.679,91

Táboa 2.2-8 Resultado da clasificación das empresas
galegas por tamaño. (Fonte: Elaboración propia a partir
de datos SABI.)

Tamaño

micro pequenas medianas grandes totais

Número de
empresas 58 39 6 3 106

% sobre
total 54,72% 36,79% 5,66% 2,83% 100,00%
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A evolución das medianas correspondentes á
rendibilidade económica durante o período
analizado recóllese na Figura 2.2-9. A
diferenza do que acontecía para o conxunto
das empresas do sector en España, en Galicia
non existe unha relación tan clara e directa
entre o tamaño e os niveis de rendibilidade
económica. En termos xerais, son as pequenas
e as medianas empresas as que acadan os
mellores rexistros, mentres que as grandes e
as microempresas se posicionan como as de
menores rendibilidades. As flutuacións que
afectan o segmento das medianas están
influídas polo baixo número de empresas
incluídas (un máximo de seis).

Para ter unha idea máis clara, procede
analizar os valores de referencia (medianas
obtidas a partir da táboa que se presenta na
Figura 2.2-9). Tales referentes inclúense na
Táboa 2.2-10. O comentario formulado no
parágrafo anterior confírmase con estes
datos: son as empresas medianas e pequenas
as de maior rendibilidade económica, cun
4,13% e un 3,43% respectivamente, seguidas a
certa distancia polas grandes empresas
(1,79%) e polas microempresas (1,69%). O
comportamento anómalo preséntase de
maneira máis evidente nos rexistros
individuais das tres empresas categorizadas
como “grandes empresas”. Ao estudar as tres

medianas individuais correspondentes ao
sexenio considerado, ningunha por separado
acada as rendibilidades do tramo das
pequenas empresas, xa que o máximo
conseguido é un 2,05% no caso de Novafrigsa.
As outras dúas rexistran valores propios das
microempresas.

Para analizar as causas desta situación
procederase, como no caso anterior, á análise
da marxe sobre as vendas e da rotación dos
activos tendo en conta o tamaño.

A marxe sobre vendas é case un calco do
comportamento da rendibilidade económica,
tal como se representa na Figura 2.2-10. De
novo, son as empresas de maior e de menor
tamaño as que presentan os peores rexistros,
e as de tamaños intermedios as que acadan
mellores niveis de marxe. Estes resultados
son consistentes coa caracterización ofrecida
na Táboa 2.2-9, na que se observa que
mentres dúas das tres grandes empresas se
orientan principalmente ao procesamento e á
conservación (CNAE 10.11), as medianas fano
en maior medida á elaboración de produtos
procesados (CNAE 10.13), tales como curados,
salgados ou afumados, embutidos ou patés,
que tenden a ter un maior valor engadido.

A segunda compoñente da rendibilidade
económica, a rotación dos activos, presenta
un comportamento máis estándar e
previsible, xa que son as grandes as que

Figura 2.2-9 Rendibilidade económica e tamaño. Galicia.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos SABI.)

Táboa 2.2-10 Valores de referencia para a rendibilidade
económica por tamaños en Galicia. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos SABI.)

Medianas 2015-2020

Galicia 2,53%

Microempresas 1,69%

Pequenas empresas 3,43%

Medianas empresas 4,13%

Grandes empresas 1,79%



- 168 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA

durante todo o sexenio amosan maiores niveis
de rotación derivados dos seus volumes
superiores de facturación (Figura 2.2-11). A
ordenación por tamaño é igualmente clara
nos tres primeiros anos no que respecta ás
micro, pequenas e medianas empresas, isto é,
menor tamaño, menor rotación. Porén, na
segunda metade do sexenio, as medianas
destas categorías converxen. En calquera
caso, cómpre extraer dúas importantes
conclusións desta análise: en primeiro lugar, a
maior rotación das grandes empresas
(sempre por riba do 1,9) non está a colocalas
nunha posición de rendibilidade económica
superior, xa que este indicador non chega a
compensar os baixos rexistros observados nas
marxes sobre as vendas; e, en segundo lugar,
debido á converxencia das rotacións no resto
das categorías de tamaño, pódese afirmar que
o que provoca maiores niveis de rendibilidade
económica son os posicionamentos no
mercado que buscan maiores beneficios por
unidades de facturación.

Como se fixo para o conxunto de España,
procédese neste punto a estudar a
produtividade da man de obra por medio do
indicador Beneficio de explotación por
empregado. Coas limitacións derivadas da
composición da base de datos comentada
anteriormente, pode afirmarse ao analizar a
Figura 2.2-12 que son as medianas empresas
as que presentan os mellores rexistros,
seguidas das grandes, das pequenas e das

microempresas. Neste punto, aínda que se
aprecia unha certa influencia positiva do
volume, non se pode chegar a conclusións
definitivas por varios motivos: (1) as grandes
empresas presentan un comportamento
bastante irregular, ao liderar a clasificación en
dous anos (2015 e 2017) pero converxer coas
de menores tamaños no resto dos anos; (2) as
medianas empresas ofrecen os mellores
resultados, mais con importantes oscilacións
en función dos anos; e (3) as pequenas e
microempresas normalmente están na parte
baixa da produtividade por empregado, mais
sen grandes diferenzas entre elas, e mesmo
sen grandes diferenzas coas grandes
empresas nalgún dos anos incluídos na
análise.

Figura 2.2-11 Rotación de activos e tamaño. Galicia.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos SABI.)

Figura 2.2-12 Beneficio de explotación por empregado e
tamaño. Conxunto de España. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos SABI.)

Figura 2.2-10 Marxe sobre as vendas e tamaño. Galicia.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos SABI.)
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2 .3. INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS NO
SECTOR E AXUDAS PÚBLICAS RECIBIDAS
A Figura 2.3-1 recolle os investimentos en
activos materiais na industria cárnica galega
no cuadrienio 2016-2019. O importe é duns 30
millóns de euros anuais, agás no ano 2018, no
que se superou esa cifra en preto dun 50%.

Cómpre salientar que os activos materiais
constitúen arredor do 97% dos investimentos
das empresas españolas do sector cárnico,
segundo se reflicte na Táboa 2.3-1.

Respecto da distribución dos investimentos
por ramas, os datos españois amosan que o
subsector da elaboración, no que Galicia ten
un importante déficit relativo, domina nos
investimentos, cunha participación moi
superior ao seu peso dentro da produción,
mentres que nos sectores de procesamento e
conservación de carne e de ave sucede o
contrario (Figura 2.3-2).

En Galicia, as subvencións autonómicas
concedidas para apoiar os
investimentos no sector
experimentaron un forte crecemento
no ano 2020.

Figura 2.31 Investimentos en activos materiais na
industria cárnica galega, período 2016-19. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos do IGE.)

Táboa 2.3-1 Distribución por conceptos dos
investimentos do sector cárnico español, 2015-18.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos do INE.)

2015 2016 2017 2018

Investimento en activos
materiais 97,99% 96,06% 97,20% 97,87%

Terreos e bens naturais 5,61% 3,57% 3,41% 5,76%

Edificios, construcións e
reformas 19,89% 19,38% 23,90% 20,59%

Instalacións técnicas 29,67% 32,75% 30,63% 30,71%

Maquinaria e útiles 30,56% 27,13% 29,61% 26,64%

Elementos de transporte e
outros 12,27% 13,23% 9,64% 14,18%

Investimento en activos
intanxibles 2,01% 3,94% 2,80% 2,13%

Total investimento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Figura 2.32 Distribución entre os subsectores dos
investimentos en activos materiais da industria cárnica
española, período 2016-19. (Fonte: Elaboración propia a
partir de datos do INE.)
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En Galicia, as subvencións autonómicas
concedidas para apoiar os investimentos no
sector experimentaron un forte crecemento
no ano 2020. Este incremento contribuíu a
compensar de maneira parcial a ausencia de
convocatoria en 2019. No sexenio analizado, a
media anual de subvencións concedidas ao
sector situouse arredor dos 4,5 millóns de
euros e o investimento medio subvencionado
por ano ascendeu a 12,5 millóns. A intensidade
media da acción de apoio foi de
aproximadamente o 37%, cun máximo do 48%
en 2015 e un mínimo do 33% en 2018.

A Figura 2.3-4 amosa que a suba
experimentada no último ano se materializou
nun crecemento moi importante do importe
medio das axudas concedidas por empresa.
Pola contra, o crecemento do número de
axudas foi máis ben modesto e moi afastado
do número alcanzado en 2015.

Figura 2.3-3 Axudas a investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios concedidas pola Xunta
de Galicia á industria cárnica: investimento subvencionable e subvención concedida, período 2015-2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos da Xunta de Galicia.)

Figura 2.34 Axudas a investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios concedidas pola Xunta
de Galicia á industria cárnica: número de empresas subvencionadas e subvención media concedida, período 2015-2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Xunta de Galicia.)
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2 .4. CONCLUSIÓNS
Da revisión das cifras básicas da industria
cárnica no mundo, pódense extraer os
seguintes puntos:

» A facturación da industria cárnica mundial
foi no ano 2020 de 838 milleiros de
millóns de dólares USA. Prevese un
crecemento medio dun 6,7% anual ata
2025.

» A clasificación das maiores empresas
mundiais da industria cárnica por
capitalización está dominada pola
compañías americanas e chinesas, que
copan oito das dez primeiras posicións. A
primeira empresa europea ocupa o posto
décimo quinto, e a primeira española,
Campofrío, a vixésimo cuarta posición.

A análise das cifras básicas da industria
cárnica en Europa permite salientar os
seguintes aspectos:

» A UE-27 tiña, no ano 2018, unhas 34.000
empresas na industria cárnica, fronte ás
máis de 38.000 que existían no ano 2015.
Alemaña é o país con maior número de
compañías, seguido de Francia, España e
Italia. Entre estes catro países agrupan
máis do 60% do total de empresas
cárnicas da UE-27.

» Malia a redución do número de empresas,
a produción da industria cárnica europea
medra un 5% no período 2015-18. A
produción española medrou entre 2015 e
2019 un 24%, que contrasta fortemente co
estancamento da produción no resto dos
principais produtores (Alemaña, Francia e
Italia).

» España é o país que ten a maior produción
por empresa entre os principais países
produtores da industria cárnica da UE-27,

e chegou a acadar os 8,6 millóns por firma
en 2019.

O estudo da industria cárnica en España pode
resumirse nestes aspectos:

» A industria cárnica ocupa o primeiro posto
entre os subsectores da industria
alimentaria, tanto en cifra de negocios,
con 31.727 millóns de euros en 2019, como
en valor engadido (5,5 milleiros de millóns
de euros) e en persoal ocupado, que
supera os 110.000 efectivos. O seu peso
nestas variables achégase ao 25% do total
da industria alimentaria e está arredor do
5 % do total da industria.

» O destino da produción española é
fundamentalmente o mercado doméstico
(78,8% en 2019), e as exportacións
concéntranse na Unión Europea (12,6%),
aínda que as exportacións fóra da UE
están medrando nos últimos anos (ata o
8,6% en 2019).

» Castela e León, Cataluña e Andalucía
concentran o 52% das empresas do sector
en España. Galicia ocupa a sétima posición
entre as comunidades autónomas, co 4,5%
do total estatal.

» O grupo ourensán COREN é o único grupo
galego presente na clasificación dos 30
primeiros grupos por facturación en
España ocupando o posto 14.

Da análise da industria cárnica en Galicia
destácanse as seguintes cifras:

» No 2019 o número de compañías con sede
social en Galicia era de 192, cunha
distribución bastante homoxénea entre
provincias, que daban emprego
equivalente a 4.601 traballadores a tempo
completo.
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» A cifra de negocios alcanzou en 2019 os
1.350 millóns de euros, se ben se aprecia
unha desaceleración do crecemento nos
últimos anos. O valor engadido supera en
2019 os 296 millóns de euros, cun
crecemento do 16,5% desde 2016.

» Dentro do conxunto da economía galega,
a industria cárnica representa sobre o 1%
en termos de valor da produción, pero a
metade en termos de valor engadido e
emprego. O peso da industria cárnica
galega dentro da española viuse reducido
no período 2016-2019, no que se foi
achegando á relación entre o PIB galego e
o español (algo máis do 5%).

» A distribución dos produtos amosa unha
notable diferenza de Galicia tanto con
España como coa UE-27, ao tempo que
unha gran semellanza entre estas últimas.
Galicia ten un gran déficit relativo no
referente a produtos elaborados fronte a
España e fronte ao conxunto da Unión
Europea (20% en Galicia, 33% en España e
35% na UE). Na carne non avícola, en
conxunto Galicia ten tamén un déficit
relativo, pois o peso moito maior da carne
de bovino fresca non compensa os déficits
en porcino fresco e conxelado. Pola
contra, é a carne de ave fresca/refrixerada
o produto no que o sector cárnico galego
concentra a súa produción en moito maior
grao que os produtores da nosa contorna
(un 33% do valor da produción, fronte a un
14% en España e un 16% na UE-27).

Da análise económico-financeira xeral das
empresas do sector da transformación da
carne no período 2015-2020, pódense extraer
as seguintes conclusións:

» Con carácter xeral, as empresas galegas
presentan uns indicadores de desempeño
sensiblemente inferiores aos que
presentan as empresas no conxunto de
España. Estes resultados peores

maniféstanse nos niveis de rendibilidade
económica, financeira e en todos os
indicadores de produtividade (vendas por
empregado, beneficio de explotación por
empregado e beneficio neto por
empregado). Dado que o nivel de
endebedamento non é significativamente
diferente entre as empresas galegas e as
do conxunto de España, e tampouco o son
as circunstancias fiscais, pode vincularse o
peor comportamento das empresas
galegas aos aspectos operativos
vinculados ás actividades primarias da súa
cadea de valor (loxística interna e externa,
operacións, márketing e vendas e outras
actividades complementarias).

» Centrando a análise na rendibilidade
económica, o estudo da marxe sobre as
vendas reflicte que a industria cárnica
galega non consegue posicionar no
mercado o seu produto como de alto valor
engadido, cando menos ao nivel que o está
facendo o sector para o conxunto das
empresas españolas, o cal concorda co
menor peso en Galicia dos produtos
elaborados. Porén, a rotación dos activos
en Galicia presentou un valor superior ao
rexistrado no conxunto de España durante
todos os anos considerados. Non
obstante, o bo comportamento deste
indicador non é capaz de compensar o
diferencial de marxe sobre vendas en
contra de Galicia e, en consecuencia, non
se consegue igualar o nivel de
rendibilidade económica do conxunto das
empresas españolas.

» En termos xerais o nivel de
endebedamento das empresas galegas
non difire significativamente das do
conxunto do estado, malia que ao longo do
período analizado presenta maiores
oscilacións. Esta circunstancia, unida ao
comportamento da rendibilidade
económica, provoca dentes de serra na
evolución da rendibilidade financeira no
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conxunto das empresas galegas.
Unicamente en 2020, ano da crise da
covid-19, este indicador colócase por riba
do nivel que se consegue para o conxunto
de España.

» Respecto dos indicadores de
produtividade da man de obra (vendas por
empregado, beneficio de explotación por
empregado e beneficio neto por
empregado), os rexistros de Galicia
sempre son inferiores aos observados
para o conxunto de España. Isto evidencia,
igualmente, unha desvantaxe comparativa
fronte ao resto das empresas do conxunto
de España. Ora ben, a produtividade da
man de obra está estreitamente vinculada
ao nivel tecnolóxico implantado nas
empresas. Neste senso, pódese intuír que,
debido á masiva presenza de
microempresas no tecido empresarial do
sector (case cinco puntos porcentuais
máis que no conxunto de España) e á
menor presenza de medianas e grandes
(case seis puntos porcentuais menos),
existe unha fenda tecnolóxica entre as
empresas galegas e as do resto de España.
A esta posible explicación súmaselle o
feito de que o produto galego, segundo se
constatou na análise do sector, ten
menores niveis de elaboración, e polo
tanto menor valor engadido.

Respecto da relación entre o tamaño e os
indicadores de desempeño, as principais
conclusións preséntanse deseguido:

» Para o conxunto das empresas españolas
no período analizado pódese concluír que
existe unha relación clara e positiva entre
rendibilidade económica e dimensión. Esta
relación tamén se estende aos dous
compoñentes da rendibilidade económica,
xa que os maiores niveis de marxe sobre as
vendas e de rotación dos activos se van
producindo a medida que se incrementa o
tamaño das empresas.

» A diferenza do observado para o conxunto
das empresas do sector en España, en
Galicia non existe unha relación tan
notoria e directa entre o tamaño e os
niveis de rendibilidade económica. En
termos xerais, son as pequenas e as
medianas empresas as que acadan os
mellores rexistros, mentres que as
grandes empresas e as microempresas se
posicionan como as de menores
rendibilidades.

» Respecto da rendibilidade sobre as vendas
observada nas empresas galegas, son as
empresas de maior e de menor tamaño as
que presentan os peores rexistros, e as de
tamaños intermedios as que acadan
mellores niveis de marxe. Nun nivel
lixeiramente superior de marxe sobre as
vendas atópanse as pequenas empresas. É
no tramo das medianas empresas onde se
producen os mellores rexistros, o cal
concorda co feito de que precisamente é
este segmento o que se orienta
prioritariamente aos produtos
elaborados, con maior valor engadido
(embutidos, preparados etc.).

» Do estudo da rotación de activos das
empresas galegas, cómpre extraer dúas
conclusións: en primeiro lugar, a maior
rotación das grandes empresas non está a
colocalas nunha posición de rendibilidade
económica superior, xa que este indicador
non chega a compensar os baixos niveis
observados nas marxes sobre as vendas; e
en segundo lugar, debido á converxencia
das rotacións no resto das categorías de
tamaño, pódese afirmar que o que
provoca maiores niveis de rendibilidade
económica son os posicionamentos no
mercado que buscan maiores beneficios
por vendas.

» Finalmente, no relativo á produtividade da
man de obra, cómpre salientar que as que
rexistran mellores niveis son, unha vez
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máis, e polas razóns xa analizadas da
tipoloxía dos seus produtos, as medianas
empresas.

Por último, os principais aspectos reflectidos
sobre os investimentos no sector e as axudas
aos mesmos serían:

» Os investimentos en activos materiais na
industria cárnica galega no cuadrienio
2016-2019 tiveron importes duns 30
millóns de euros anuais, agás no ano 2018,
no que se superou esa cifra en preto dun
50%.

» A media anual de subvencións concedidas
ao sector situouse arredor dos 4,5 millóns

de euros, cunha intensidade media da
acción de apoio de aproximadamente o
37%. O forte crecemento no ano 2020
compensou parcialmente a ausencia de
convocatoria en 2019.

En conxunto, estas conclusións suxiren, como
mínimo, dúas posibles liñas de actuación
interconectadas: por unha banda, as
orientadas a fomentar o crecemento do
tamaño das empresas, especialmente das de
menor dimensión; e por outra, as enfocadas a
promover o desenvolvemento de produtos
elaborados, por seren estes os que achegan
un maior valor engadido.

Imaxe cedida por ASOPORCEL
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Neste capítulo analízase a evolución das
producións das distintas indicacións
xeográficas protexidas (IXP) de produtos
cárnicos de Galicia ao longo do tempo.

As IXP denominadas «supraautonómicas»
pertencen a varias comunidades, é dicir,
diferentes territorios producen cárnicos baixo
unha mesma etiqueta de calidade
diferenciada. O feito de pertencer a unha

comunidade cunha IXP, non significa que a
totalidade da comunidade estea incluída na
devandita indicación.

Galicia conta con catro IXP das trinta e sete
existentes en España (Táboa 3.0-1) e ocupa a
segunda posición en canto ao número delas,
igualada con Cataluña e por detrás de Castela
e León, que ten sete.

Táboa 3.0-1 Indicacións xeográficas protexidas de carne fresca e produtos cárnicos de España. (Fonte: Elaboración pro-
pia a partir de información do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.)

IXP de carne fresca (e
refugallos) Comunidade autónoma IXP de produtos cárnicos Comunidade autónoma

Capón de Vilalba Galicia Botillo del Bierzo Castela e León

Carne de Ávila Supraautonómica Cecina de León Castela e León

Carne de Cantabria Cantabria Chorizo de Cantimpalos Castela e León

Carne de la Sierra del
Guadarrama Madrid Chorizo riojano A Rioxa

Carne de Salamanca Castela e León Chosco de Tineo Principado de Asturias

Carne de Vacuno del País
Vasco (ou Euskal Okela) País Vasco Jamón de Teruel / Paleta de

Teruel Aragón

Cordero de Extremadura Estremadura Guijuelo Supraautonómica

Cordero Manchego Castela-A Mancha Jabugo Supraautonómica

Cordero de Navarra
(Nafarroako arkumea)

Comunidade Foral de
Navarra Jamón de Serón Andalucía

Cordero Segureño Supraautonómica Dehesa de Extremadura Estremadura

Gall del Penedes Cataluña Jamón de Trevélez Andalucía

Lechazo de Castilla y León Castela e León Lacón Gallego Galicia

Pollo y Capón del Prat Cataluña Los Pedroches Andalucía

Ternasco de Aragón Aragón Morcilla de Burgos Castela e León

Ternera de Aliste Castela e León Salchichón de Vic Cataluña

Ternera Asturiana Principado de Asturias Sobrasada de Mallorca Illas Baleares

Ternera de Extremadura Estremadura

Ternera Gallega Galicia

Vaca Galega /Boi Galego Galicia

Ternera de Navarra Comunidade Foral de
Navarra

Ternera de los Pirineos
Catalanes (Vedella dels
Pirineus Catalans/Vedell des
Pyrénées Catalanes)

Cataluña



- 178 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030

3.1. IXP DE CARNE EN GALICIA
A IXP máis antiga de Galicia é Ternera
Gallega, creada no ano 1994 como Indicación
Xeográfica Protexida de Carne de Vacún de
Galicia, por Orde da Consellería de
Agricultura, Gandaría e Montes, o 30 de
decembro de 1993 (DOG núm. 11, do 18 de
xaneiro de 1994) e rexistrada como IXP polo
Regulamento (CE) 2400/96, da Comisión, do
17 de decembro de 1996 (DOCE 18.12.1996).
Non obstante, levaba en funcionamento
desde 1989, como produto galego de calidade.

A segunda IXP por antigüidade é Lacón
Gallego, que foi recoñecida como
denominación específica pola Orde do 7 de
febreiro de 1997, da Consellería de
Agricultura, Gandaría e Montes (DOG
17.02.1997). O seu regulamento foi aprobado
pola Orde do 20 de novembro de 1997 (DOG
27.11.1997) e ratificado pola Orde do 21 de
xullo de 1998, do Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (BOE 07.08.1998) e foi
rexistrada polo Regulamento (CE) n.°
898/2001 da Comisión, do 7 de maio de 2001.

A terceira IXP por orde de creación foi Vaca e
Boi de Galicia, para a cal o 23 de xuño de 2017
a Consellería de Medio Rural aprobou o
Regulamento das indicacións xeográficas
protexidas Ternera Gallega e Vaca e Boi de
Galicia/Vaca y Buey de Galicia e do seu
consello regulador común. A protección
nacional transitoria foi concedida mediante a
Orde do 19 de xuño de 2017 (DOG núm. 124, do
30.06.2017 e BOE núm. 156, do 01.07.2017),
modificada pola Orde do 5 de xuño do 2018
(DOG núm. 111, do 12.06.2018 e BOE núm. 165,
do 09.07.2018).

A IXP de máis recente creación foi a IXP Capón
de Vilalba, instaurada mediante a Orde do 6
de febreiro de 2015 pola que se adopta a
decisión favorable en relación coa solicitude
de inscrición da indicación xeográfica
protexida Capón de Vilalba no Rexistro
comunitario de denominacións de orixe
protexidas e indicacións xeográficas
protexidas. Esta IXP estivo en proceso de
tramitación máis tempo debido á
incompatibilidade entre as prácticas de
sacrificio e as normativas.

Imaxe cedida por BOAGA. Autor Xurxo Lobato
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3. 2 .CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS
A continuación preséntanse de forma
resumida as características, o ámbito de
produción e o formato dos diferentes
produtos ao amparo das diferentes IXP.

3.2.1. IXP TERNERA GALLEGA

As carnes baixo esta IXP son procedentes das
razas Rubia Gallega, Morenas Gallegas e dos
cruzamentos entre si ou coas razas cárnicas,
Asturiana de los Valles, Limusina e Rubia de
Aquitania. Tamén son aptos os cruzamentos
de machos de calquera das razas citadas, con
femias da raza Frisona e Pardo Alpina. A zona
de produción e elaboración esténdese por
todo o territorio galego.

Segundo a idade, o tipo de alimentación e o
sistema de produción antes do sacrificio
distínguense as seguintes tipoloxías de
animais:

» Ternera Gallega: animais que se destetan
a diferentes idades e que se sacrifican con
menos de doce meses, cuxa base de
alimentación son as forraxes e os
concentrados que autoriza o Consello
Regulador.

» Ternera Gallega Suprema: animais
criados en explotacións coas nais, cun
período de lactación materna dun mínimo
de sete meses, e sacrificados antes dos
dez meses.

» Anello: animais que se sacrifican con máis
de doce e menos de dezaoito meses.

As características organolépticas, de
conformación e de grao de engraxamento
para cada un deles son as seguintes :

A carne de Ternera Gallega ten unha cor do
rosa ao vermello suave, coa graxa de cor

branca anacarada e distribución homoxénea,
músculo de grao fino e consistencia firme.

A carne de Ternera Gallega Suprema ten
unha cor de rosa claro a vermello, coa graxa
que vai desde unha cor branca anacarada a un
amarelo suave e de textura cremosa. O grao
do músculo é fino e de consistencia firme.

Todas as explotacións das que procedan os
animais deben estar inscritas e cumprir cos
criterios raciais anteriormente descritos.

3.2.2. IXP LACÓN GALLEGO

O gando porcino do que se obtén este produto
deberá proceder das razas Celta, Large White,
Landrance e Duroc ou de cruzamentos entre
elas; tamén son aceptados os cruzamentos
con razas Branco Belga e Pietrain (de aptitude
cárnica), sempre e cando interveñan nunha
proporción inferior ao 25%.

Segundo a alimentación que reciban os
animais poden ser distinguidas dúas clases de
lacón:

» Lacón Gallego Tradicional: cando os
porcos sexan alimentados, como mínimo
nos seus tres últimos meses de vida, de
xeito tradicional (a base de cereais,
landras, castañas e tubérculos).

» Lacón Gallego: cando os animais se
alimentan de pensos autorizados.

A zona de produción do gando porcino
destinado á obtención dos lacóns esténdese
por toda a área xeográfica de Galicia. Só os
porcos nacidos e criados en Galicia e
procedentes de granxas inscritas no Consello
Regulador poden dar lugar a este produto
cárnico. Os lacóns tamén teñen que ser
elaborados dentro da comunidade, de xeito



- 180 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030

que os matadoiros, as salas de despezamento
e as industrias cárnicas asentadas na mesma
poidan estar inscritas no Consello Regulador
e producir ao amparo desta indicación.

En canto ás características físicas, a forma
exterior ten que ser redondeada pero
perfilada nos bordos, ata a aparición do
músculo. O lacón ten que estar enteiro e
conservar a pel e o pezuño, pero non os
cascos. Por último, o peso oscilará entre os 3
e os 5,5 kg.

Por outra parte, segundo as características
organolépticas, a carne deberá ter unha
coloración que irá do rosa ao vermello
púrpura e deberá dispor dun aspecto limpo e
brillante ao corte, con graxa infiltrada na
masa muscular. O aspecto externo deberá ser
limpo e firme, cunha textura suave ao tacto e
a graxa, de untuosidade variable, presentará
unha cor abrancazada, aromática e con sabor
agradable. A nivel xeral, a peza contará cun
aroma suave e agradable, e o seu sabor será
delicado e pouco salgado.

3.2.3. IXP VACA GALEGA / BOI
GALEGO

Os produtos cárnicos obtidos de vacas e bois
de Galicia deberán provir de gandos das
seguintes razas (poden ser puras ou
cruzamentos entre si):

» Rubia Gallega

» Morenas Galegas (Cachena, Caldelá,
Frieiresa, Limiá e Vianesa)

» Asturiana de los Valles

» Limusina

» Rubia de Aquitania

» Frisona

» Pardo Alpina

Distínguense dous tipos de animais segundo a
idade, o sexo e o sistema de produción
anterior ao sacrificio: a vaca, entendida como
femia que tivo polo menos unha xestación
antes do sacrificio, e o boi, un macho castrado
antes do ano de vida e que supera os 48
meses de idade no momento do sacrificio.

Destes animais obtéñense dúas tipoloxías
comerciais cunhas características
organolépticas, de conformación e grao de
engraxamento definidas como:

» Vaca Galega: carne de cor vermella a
vermello cereixa, con aspecto mármore e
con infiltrado fino, con graxa de cor entre
o branco cremoso e o amarelento, de
textura firme e de gran consistente ao
tacto.

» Boi Galego: carne de cor vermello a
vermello púrpura, con marcado infiltrado,
graxa de cor entre branco (nácara) e
amarelo, de textura firme e gran
consistente ao tacto.

A carne comercializada baixo este selo
garante que se trata dun vacún nacido, criado,
cebado e sacrificado en Galicia.

3.2.4. IXP CAPÓN DE VILALBA

Esta carne é procedente de machos da especie
Gallus domesticus que son castrados
cirurxicamente antes de alcanzar a madurez
sexual. Son aves da raza autóctona Galiña de
Mos ou de estirpes que teñen en común coa
raza a súa rusticidade, a cal permite a súa cría
ao aire libre. Estas razas e estirpes son
semipesadas e de crecemento lento.

Os animais sacrifícanse cunha idade mínima
de 150 días despois dun período de cría e
engorde posterior á castración de polo menos
77 días. O cebado, na fase final do engorde,
realízase nun recinto confinado e durará polo
menos 25 días, ata alcanzar o animal un peso
mínimo de 2,5 kg.
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A zona xeográfica de cría, sacrificio e procesamento dos capóns amparados por esta IXP está
delimitada polos concellos que forman parte da comarca da Terra Chá, na provincia de Lugo
(Muras, Xermade, Vilalba, Abadín, Pastoriza, Guitiriz, Begonte, Cospeito e Castro de Rei), que
abarcan unha superficie total de 1.822,75 km².

3.3. OPERADORES E PRODUCIÓN

Dadas as peculiaridades de cada un dos
produtos, que non permiten un tratamento
homoxéneo dos datos, analizarase cada IXP
por separado.

3.3.1. TERNERA GALLEGA

O número de explotacións pertencentes a
esta IXP no ano 2020 foi de 8.354, segundo
indica a memoria do consello regulador dese
mesmo ano.

O número de tenreiros rexistrados foi de
138.230 e certificáronse 99.238 canais, nun
total de 96 industrias. En total, ao amparo da
IXP foron comercializadas 22.562 toneladas
de carne.

No portal web de Estatística Agraria da
Consellería do Medio Rural tamén aparecen
resumidas estas cifras anuais e a evolución ao
longo dos anos da IXP Ternera Gallega, desde
o ano 2016.

As cifras produtivas máis elevadas localízanse
na provincia de Lugo (Táboa 3.3-1). Nesta
provincia hai máis granxas, cebadeiros e
industrias inscritas (e activas), aínda que
tamén é maior a diferenza entre inscritos e
activos, en máis de 400 explotacións. A
provincia de Pontevedra presenta as cifras
máis baixas e dá lugar a só 4.862 canais
certificados en 2020.

O número de explotacións pertencentes
á IXP Ternera Gallega no ano 2020 foi
de 8.354 e o número de tenreiros
rexistrados foi de 138.230 e
certificáronse 99.238 canles, nun total
de 96 industrias.

Táboa 3.3-1 Cifras produtivas da IXP Ternera Gallega en
2020. (Fonte: Estatística Agraria da Consellería do
Medio Rural.)

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

N.° de granxas
inscritas 1.468,00 5.840,00 479,00 125,00

N.° de cebadeiros
inscritos 96,00 177,00 118,00 51,00

N.° de industrias
cárnicas inscritas 30,00 36,00 23,00 7,00

N.° de granxas
activas 1.299,00 5.417,00 439,00 111,00

N.° de cebadeiros
activos 84,00 148,00 108,00 49,00

N.° de industrias
cárnicas activas 30,00 36,00 23,00 7,00

N.° de canais
certificados 13.582,00 56.456,00 24.338,00 4.862,00

de Ternera Gallega 7.016,00 16.935,00 19.035,00 4.340,00

de Ternera Gallega
Suprema 6.565,00 39.501,00 5.292,00 519,00

de Ternera Gallega
Anello 1,00 20,00 11,00 3,00

Produción carne
certificada
(toneladas)

3.100,80 12.788,40 5.551,20 1.121,70
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En canto a produción e canais, a provincia da
Coruña é a terceira segundo as súas cifras,
aínda que ocupa o segundo posto cando se
fala de granxas e industrias. O número de
cebadeiros é maior en Ourense.

O canal con menor número de certificacións é,
en todo o territorio galego, o de anello, con só
un certificado na Coruña e 20 en Lugo.

Co paso dos anos, a produción e o número de
operadores activos foron variando; no último
ano para o cal se conta con datos na
Estatística Agraria, o número de canais
certificados aumentou en case 6.000
unidades desde 2016, o mesmo que a
produción de carne desde 2018 (Táboa 3.3-2).

A categoría de Ternera Gallega
Suprema é a que máis canles certifica e
da que máis toneladas de carne se
producen.

Como xa se mencionou anteriormente, a
produción de carne de Ternera Gallega Anello
ten a produción máis baixa: pasou dos 173
canais certificados en 2019 aos 35 en 2020. A
categoría de Ternera Gallega Suprema é a que
máis canais certifica e da que máis toneladas
de carne se producen, ademais de aumentar a
produción co paso dos anos. Tamén se
produciu un aumento na categoría de Ternera
Gallega. O número de operadores foi
descendendo en todas as tipoloxías, e tamén
o fixo o prezo estimado da carne, en arredor
de 21 céntimos de euro.

2016 2017 2018 2019 2020

N.° de gandarías inscritas 7.912,00

N.° de cebadeiros inscritos 442,00

N.° de industrias cárnicas inscritas 96,00

N.° de produtores activos 7.708,00 7.811,00 7.770,00 7.859,00 7.266,00

N.° de cebadeiros activos 446,00 438,00 429,00 439,00 389,00

N.° de industrias cárnicas activas 95,00 96,00 100,00 96,00 96,00

N.° de canais certificados 93.835,00 94.339,00 96.472,00 96.104,00 99.238,00

de Ternera Gallega 45.446,00 47.140,00 46.008,00 47.326,00

de Ternera Gallega Suprema 48.778,00 49.197,00 49.923,00 51.877,00

de Ternera Gallega Anello 115,00 135,00 173,00 35,00

Produción carne certificada
(toneladas) 21.369,00 21.235,00 22.562,10

Ternera Gallega 10.485,00 10.160,00 11.055,40

Ternera Gallega Suprema 10.855,00 11.038,00 11.498,90

Ternera Gallega Anello 29,00 37,00 7,80

Valor económico estimado 122.000.00 123.000.000,00 126.000.000,00

€/kg 5,71 5,79 5,58

Táboa 3.3-2 Evolución da produción da IXP de Ternera
Gallega en Galicia entre 2016 e 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos obtidos da Estatís-
tica Agraria da Consellería do Medio Rural.)
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Segundo datos proporcionados polo Consello
Regulador, a finais de novembro de 2021 o
número de explotacións que producía baixo o
selo de IXP Ternera Gallega era de 7.397.
Destas explotacións, 6.993 correspondían a
Ternera Gallega Suprema (un 94,5 % das totais
da IXP) e 404 cebadeiros a Ternera Gallega. En
canto aos animais identificados e certificados
de Ternera Gallega Suprema foron 81.536 e
50.259 respectivamente, e para Ternera
Gallega, 54.070 animais identificados e
45.020 certificados.

Os cebadeiros de Ternera Gallega están
situados na súa maioría en concellos da
provincia de Lugo, a maioría concentrados en
Vilalba e na Fonsagrada, onde se superan as 15
explotacións, e en Abadín, Lugo, Friol e
Paradela, con rangos de 10-15 explotacións
(Figura 3.3-1). Na maioría dos concellos
galegos non hai produción de Ternera Gallega
ou o número de explotacións está por debaixo
dos dous cebadeiros por concello.

Ao contrario do que sucede coa Ternera
Gallega, a Ternera Gallega Suprema conta
cunha distribución máis ampla entre os
diferentes concellos de Galicia (Figura 3.3-2).
A provincia de Lugo ten a maior concentración
de granxas de toda Galicia, con algún concello

onde se superan as 100 explotacións (Lugo,
Guntín, O Corgo, Becerreá, Cervantes…).
Tamén existen concellos sen produción, sobre
todo na provincia de Pontevedra, pero neste
caso en menor número que a Ternera Gallega.

En canto ao número de animais certificados
como Ternera Gallega existen varios concellos
nas catro provincias que superan os 400
animais: Lugo conta con 13 concellos, seguido
da Coruña (con Mazaricos e Muxía), Ourense
(coa comarca da Limia e os concellos da
Mezquita e da Gudiña) e finalmente
Pontevedra (con Caldas de Reis) (Figura 3.33).

Ternera Gallega Suprema é a categoría que
máis animais certificados tivo no ano 2021; é
por isto polo que os intervalos empregados na
Figura 3.3-4 abarcan un maior número de
animais. Na provincia de Lugo debúxase unha
cinta de concellos con máis de 1.000 animais
certificados; A Coruña e Ourense teñen
concellos con cifras entre os 500 e os 1.000
animais, se ben a maioría están por debaixo

Figura 3.3-1 Distribución das explotacións produtoras de
Ternera Gallega entre os concellos galegos en novembro
de 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos
facilitados polo Consello Regulador das IXP de Carne de
Vacún de Galicia.)

Figura 3.3-2 Distribución das explotacións produtoras de
Ternera Gallega Suprema entre os concellos galegos en
novembro de 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir de
datos facilitados polo Consello Regulador das IXP de
Carne de Vacún de Galicia.)
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dos 500; e a provincia co menor número de
animais certificados continúa sendo
Pontevedra.

A produción de carne da IXP Ternera Gallega
ten pouco peso na produción total de carne en
matadoiros de Galicia: o global da IXP
representa o 23,60 % da produción de carne
en 2020 (Táboa 3.3-3). O anello é claramente
unha produción moi residual (0,01 %).

3.3.2. LACÓN GALLEGO

No ano 2020, baixo a IXP Lacón Gallego
estaban amparadas 191 explotacións e 15
industrias cárnicas (Táboa 3.3-4). A maior
parte das explotacións localízanse en Ourense
(93), seguidas de Pontevedra (51), A Coruña
(24) e Lugo (23), onde se sitúa o maior número
de industrias (12).

No ano 2020, baixo a IXP Lacón Gallego
estaban amparadas 191 explotacións e
15 industrias cárnicas.

Táboa 3.3-3 Peso das producións da IXP Ternera Gallega
(en toneladas) respecto da produción de carne de vacún
en matadoiros de Galicia no ano 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de valores obtidos da Es-
tatística Agraria da Consellería do Medio Rural.)

Figura 3.3-3 Distribución da produción de animais
certificados como Ternera Gallega no 2021, con datos
de novembro de 2021, entre os concellos galegos.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos facili-
tados polo Consello Regulador das IXP de Carne de
Vacún de Galicia.)

Produción 2020
(toneladas)

% sobre total Galicia

Ternera Gallega 11.055,4 11,56%

Ternera Gallega
Suprema 11.498,9 12,03%

Ternera Gallega
Anello 7,8 0,01%

IXP Ternera Gallega 22.562,1 23,60%

Figura 3.3-4 Distribución da produción de animais
certificados como Ternera Gallega Suprema no
2021, con datos de novembro de 2021, entre os
concellos galegos. (Fonte: Elaboración propia a
partir de datos facilitados polo Consello Regulador
das IXP de Carne de Vacún de Galicia.)

Táboa 3.3-4 Cifras produtivas da IXP Lacón Gallego en
2020. (Fonte: Estatística Agraria da Consellería do Medio
Rural.)

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

N.° de explotacións 24,00 23,00 93,00 51,00

N.° de industrias
cárnicas 1,00 12,00 - 2,00

Produción kg - 11.651,00 - -

N.° de lacóns
comercializados - 3.099,00 - -
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A pesar da presenza de explotacións e
industrias de Lacón Gallego en case todas as
provincias, só se certifican como tal as
producións da provincia de Lugo.

O valor económico estimado da produción de
Lacón Gallego foi de 79.229 € no ano 2020, o
cal supón 6,8 € por quilogramo de carne
(Táboa 3.3-5). Se se analiza a evolución desta
produción ao longo do tempo, obsérvase que
se conta co mesmo número de explotacións
que no ano 2016 e que o número de industrias
aumentou nunha unidade.

A produción aumentou nos últimos anos, en
que pasou dos 1.953 kg en 2018 a 11.651 kg en
2020.

O número de lacóns comercializados en 2020
foi de 3.099, valor superior aos 2.196 lacóns
que se comercializaron en 2016, pero lonxe do
máximo alcanzado en 2018 (7.410). Non se
conta con información do valor económico
estimado para todos os anos, se ben este
aumentou e pasou dos 50.388 € en 2018 aos
79.229 € en 2020.

A produción de lacón representa unha
cantidade moi baixa da produción cárnica de
porcino en matadoiros de Galicia. En cifras de
2020, a produción de lacón só representa o
0,0127 % das 91.602,14 toneladas de carne de
porcino producidas en matadoiros galegos.

3.3.3. VACA E BOI GALEGO

A IXP Vaca Gallega/Buey Gallego está regulada
polo mesmo Consello que a Ternera Gallega, o
Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia. Segundo a memoria de 2020 deste
Consello, a finais do ano 2020 o número de
explotacións e industrias inscritas era de 1.014
e 32 respectivamente, con 1.820 vacas e 251
bois rexistrados. No mesmo ano
certificáronse un total de 443 canais e
comercializáronse 186 toneladas de carne, o
que xerou un volume de negocio de 0,7
millóns de euros.

Lugo concentra a maioría das explotacións
amparadas baixo o selo da IXP Vaca e Boi de
Galicia, con 696 entre explotacións activas e
cebadeiros (táboa 3.3-6). Ségueo A Coruña,
con 224 explotacións activas e 17 cebadeiros.
As provincias restantes só contan cun
cebadeiro de Vaca e Boi cada unha e un
número de produtores activos que non
alcanza a media centena. Lugo é a provincia
que máis industrias concentra.

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Nº de produtores
activos 224,00 679,00 45,00 30,00

Nº de cebadeiros
activos 17,00 17,00 1,00 1,00

Nº de industrias
cárnicas 12,00 17,00 1,00 2,00

N.° de canais
certificadas 146,00 284,00 10,00 3,00

de Vaca Galega 86,00 258,00 9,00 2,00

de Boi Galego 1,00 0,00 0,00 0,00

Vaca Galega
selección 43,00 25,00 1,00 1,00

Boi Galego
selección 16,00 1,00 0,00 0,00

Produción carne
protexida
(toneladas)

66,20 114,70 3,90 1,10

Táboa 3.3-6 Fonte: https://mediorural.xunta.gal/es/
recursos/estatisticas/estatistica-agraria/2020

Táboa 3.3-5 Evolución da produción da IXP de Lacón
Gallego en Galicia entre 2016 e 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos obtidos da Estatís-
tica Agraria da Consellería do Medio Rural.)

2016 2017 2018 2019 2020

N.° de
explotacións 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00

N.° de
industrias
cárnicas

14,00 14,00 15,00 15,00 15,00

Produción kg 1.953,00 6.297,00 11.651,00

N.° de lacóns
comercializad. 2.196,00 1.550,00 7.410,00 1.704,00 3.099,00

Valor
económico
estimado (€)

50.388,00 42.820,00 79.229,00

Prezo medio
estimado
(€/kg)

6,80 6,80 6,80
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O Boi Galego e o Boi Galego Selección
foron das canles con menor número de
certificacións en Galicia.

Tanto o Boi Galego como o Boi Galego
Selección foron dos canais con menor número
de certificacións en Galicia (Táboa 3.3-7). No
ano 2020, nin en Ourense nin en Pontevedra
se certificou carne de Boi Galego, nin
tampouco de selección. En Lugo non se
certificaron canais de Boi Galego, só un canal
de Boi Galego Selección, mentres que na
provincia da Coruña se certificou 1 canal de
Boi Galego e 16 de Boi Galego Selección. AVaca
Galega e a Vaca Galega Selección foron canais
producidos en todas as provincias, coa
lucense como provincia con maior produción
(258 e 65 respectivamente).

A evolución desta produción ao longo do
tempo (táboa 3.3-8) presenta un crecemento
no número de produtores, cebadeiros e
industrias. Pola contra, o número de canais
certificados viuse reducido, pasando de 466
toneladas no ano 2019 a 443 en 2020. O

mesmo acontece coa produción de carne, que
pasou de 192,1 toneladas en 2019 a 185,9 en
2020, e tamén cos prezos, que
experimentaron unha caída de 0,39 € con
respecto ao ano 2019.

En novembro de 2021, segundo datos
facilitados polo Consello Regulador, o número
de explotacións era de 2.171, con 1.164 animais
identificados e 577 certificados en matadoiro.

A produción total da IXP Vaca Gallega/Buey
Gallego supuxo só un 0,19% da produción
total de carne de vacún en matadoiros de
Galicia no ano 2020. A denominación Boi
Galego é a produción que menor
representación ten no total de carne de vacún
de Galicia: o 0,00073 % do total (Táboa 3.3-9).

Táboa 3.3-7 Cifras produtivas da IXP Vaca e Boi Galego en
2020. (Fonte: Estatística Agraria da Consellería do Medio
Rural.)

A Coruña Lugo Ourense
Pontevedr

a

N.° de produtores
activos 224,00 679,00 45,00 30,00

N.° de cebadeiros
activos 17,00 17,00 1,00 1,00

N.° de industrias
cárnicas 12,00 17,00 1,00 2,00

N.° de canais
certificados 146,00 284,00 10,00 3,00

de Vaca Galega 86,00 258,00 9,00 2,00

de Boi Galego 1,00 0,00 0,00 0,00

Vaca Galega
Selección 43,00 25,00 1,00 1,00

Boi Galego Selección 16,00 1,00 0,00 0,00

Produción carne
protexida (toneladas) 66,20 114,70 3,90 1,10

Táboa 3.3-8 Evolución da produción da IXP Vaca e Boi Ga-
lego en Galicia entre 2016 e 2020. (Fonte: Elaboración
propia a partir de datos obtidos da Estatística Agraria
da Consellería do Medio Rural.)

2018 2019 2020

N.° de produtores activos 660 768 978

N.° de cebadeiros activos 23 28 36

N.° de industrias cárnicas
activas 21 28 32

N.° de canais certificados 334 466 443

de Vaca Galega 301 394 355

de Boi Galego 29 57 1

de Vaca Galega Selección 2 4 70

de Boi Galego Selección 2 11 17

Produción carne
protexida (toneladas) 138,3 192,1 185,9

Vaca Galega 121,7 156,2 142,7

Boi Galego 14 25,5 0,7

Vaca Galega Selección 1,2 2,2 31,4

Boi Galego Selección 1,4 8,2 11,1

Valor económico
estimado € 550.000 800.000 700.000

€/kg 3,98 4,16 3,77
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3.3.4. CAPÓN DE VILALBA

Actualmente non aparecen datos referidos ás
producións da IXP Capón de Vilalba na
Estatística Agraria da Consellería do Medio
Rural. A información coa que se conta para
esta marca de calidade provén do propio
Consello Regulador, que achega información
de datos históricos sobre operadores e tamén
dos 26 criadores actuais. O número de
criadores descendeu nos últimos anos: en
2004 había 90 criadores cun censo total de
máis de 2.000 animais (Táboa 3.3-10).

Táboa 3.3-9 Peso das producións da IXP Vaca e Boi de
Galicia (en toneladas) respecto da produción de carne de
vacún en matadoiros de Galicia no ano 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de valores obtidos da Es-
tatística Agraria da Consellería do Medio Rural.)

Produción 2020
(toneladas)

% sobre total
Galicia

Vaca Galega 142,70 0,15 %

Boi Galego 0,70 0,00 %

Vaca Galega Selección 31,40 0,03 %

Boi Galego Selección 11,10 0,01 %

IXP Vaca e Boi de Galicia 185,90 0,19 %

Táboa 3.3-10 Criadores de capón da IXP Capón de Vilalba.
(Fonte: Información da páxina web da IXP Capón de Vi-
lalba a novembro de 2021)

Criadores Capón de Vilalba

Antonio Amido Cendán María Oliva Criado Guizán

Carmen Eimil Fernández María Paz Barrio Ares

Ermitas Souto Seijas Marcos Villarino Paz

Francisca Castiñeira Cabana Mari Luz Rey Carballeira

Francisco Monasteiro Solveira María Díaz Lozano

Jesús Cazón Méndez (Capóns O

Caseiro)
Marina Trastoy Castro

Jesús Pérez Cortiñas Milagros Lozano Pérez

José Otero Paredes
Oliva Souto Amado (Capones Oliva

Souto)

Juan Carlos Trastoy Castro Vanesa Coira Funcasta

Lucía Freire Trastoy Nélida Díaz Aguiar

María Carme Barro Ares Verónica López Yañez

María José López Solloso Fernando Gacio Freire

Amadora Vázquez Carreira Jesús Domínguez Insua

3.4. COMERCIALIZACIÓN
Segundo a memoria de actividade de 2020 do Consello Regulador de Carnes de Vacún de Galicia,
o consumo da carne de Ternera Gallega distribúese nun 50% en Galicia, nun 47% no resto de
España (maioritariamente nas Comunidades de Valencia, Madrid e País Vasco) e nun 3% na Unión
Europea.

As producións das tres IXP restantes non dispoñen dun volume de produción suficiente como
para poder analizar a súa comercialización e consumo fóra de Galicia.



- 188 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030

3.5. CONCLUSIÓNS

» Galicia conta con 4 das 37 IXP de carne
fresca e produtos cárnicos elaborados
existentes en España: Ternera Gallega,
Vaca e Boi Galego, Lacón Gallego e Capón
de Vilalba.

» A produción (explotacións e animais
certificados) de Ternera Gallega está
concentrada na súa maior parte na
provincia de Lugo, que tamén concentra a
maior produción de Ternera Gallega
Suprema, aínda que para esta tipoloxía xa
hai máis presenza de animais e
explotacións en toda a comunidade
galega.

» Lugo é a provincia que maior número de
explotacións ten da IXP Vaca e Boi de
Galicia, e tamén é a provincia na que se
certifican máis canais, seguida da
provincia da Coruña.

» Baixo o selo Ternera Gallega prodúcese o
23,60% (22,5 milleiros de toneladas) da
carne de vacún sacrificada en Galicia, e
dentro deste valor a Ternera Gallega
Suprema representa un 12,03%.

» A carne da IXP Vaca e Boi de Galicia só
representa un 0,19% do total da carne de
vacún producida en Galicia, con 185,90
toneladas no ano 2020.

» O número de explotacións produtoras
(granxas activas) de Ternera Gallega en
2020 era de 7.266, mentres que de Vaca e
Boi de Galicia o número de explotacións
era de 978, das cales 679 estaban situadas
na provincia de Lugo.

» No ano 2020 só foron comercializados
3.099 lacóns co selo da IXP Lacón Gallego.

» A finais do ano 2021 existían 26 criadores
de Capón de Vilalba.

» O número de explotacións inscritas na IXP
Lacón Gallego foi de 191, repartidas entre
as 4 provincias galegas pero con maior
presenza en Ourense (93 explotacións).

» O consumo da carne de Ternera Gallega
distribúese nun 50% en Galicia, nun 47%
no resto de España e nun 3% na Unión
Europea.
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4.1. COMERCIO DE PRODUTOS CÁRNICOS
4.1.1. COMERCIO DE PRODUTOS
CÁRNICOS A NIVEL MUNDIAL

O comercio mundial de proteínas animais
continuará creando áreas de oportunidade e
risco, coa China como a maior de moitas áreas
de incerteza no comercio mundial. A proteína
animal viuse afectada pola covid-19 en 2020,
en gran parte debido ás restricións nas
plantas de procesamento, ao comercio global
e á distribución a través das canles de servizo
de alimentos. Deste xeito, en 2021 a atención
estase centrando na recuperación (sobre todo
dos servizos de alimentación), na
dispoñibilidade e nos custos laborais e nas
transformacións da cadea de abastecemento.

Segundo o informe «Food Outlook – Biannual
Report on Global Food markets» publicado
pola FAO en xuño de 2021, o mercado mundial
de produtos cárnicos en 2021 podería superar
os 42 millóns de toneladas (equivalente peso
de canal). Neste sentido, apenas se observan
cambios respecto ao ano 2020, xa que o
crecemento esperado en carne de bovino e
ave probablemente compensará os descensos
no comercio de porcino e ovino.

O comercio mundial de carne en xeral
está impulsado polos países asiáticos,
cuxas compras superan os 22,98 millóns
de toneladas.

O comercio mundial de carne en xeral está
impulsado polos países asiáticos, cuxas
compras superan os 22,98 millóns de
toneladas (un 60% do total) (Táboa 4.1-1).
Estas compras están inducidas polo continuo
déficit da oferta de carne e da demanda de
reposición das existencias estratéxicas, a
pesar do aumento da produción nacional.
Froito desta sólida demanda de importacións,

os prezos da carne subiron de xaneiro a maio
de 2021. As seguintes rexións en volume de
compras son Europa, que supera os 5 millóns
de toneladas (13,29%) e América Central, con
3,56 millóns de toneladas. América do Norte e
África superan os 2 millóns de toneladas e
América do Sur e Oceanía ocupan os dous
últimos postos, con 1,32 e 0,49 millóns de
toneladas respectivamente.

A orixe dos produtos comercializados, ao
contrario do co que ocorre coas importacións,
está máis repartida entre as diferentes
rexións mundiais. Europa lidera as
exportacións, cun 27,02 % (Táboa 4.1-2), e
espera chegar aos 11 millóns de toneladas
para 2021, seguida moi de cerca por América
do Norte (25,87%) e América do Sur (25,79%).
Estas tres rexións repártense máis do 78% do
total e o incremento das exportacións desde
2017. Tras estas rexións atópase Asia, que
supera os 4 millóns de toneladas desde 2017
e representa cerca do 12 % das importacións
mundiais. A maior distancia atópanse
Oceanía, con 2,80 millóns de toneladas, e no
último posto aparece África, con 0,27 millóns
de toneladas, o que supón menos dun 1 % do
total.

Táboa 4.1-1 Importacións mundiais de produtos cárnicos
(x1.000.000 t equivalente peso canal) por especie de
2020 a 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir do
Informe «Food Outlook – Biannual Report on Global Food
Markets» publicado pola FAO.)

REXIÓN
2017-2019
(MEDIA)

2020
(ESTIMACIÓN)

2021
(PREVISIÓN)

% SOBRE
O TOTAL
EN 2021

África 2,98 2,66 2,64 6,76

América do Norte 2,93 3,07 2,88 7,38

América Central 3,55 3,47 3,56 9,12

América do Sur 1,21 1,22 1,32 3,38

Asia 18,42 22,79 22,98 58,82

Europa 3,05 5,24 5,19 13,29

Oceanía 0,50 0,47 0,49 1,25

Mundo 32,63 38,92 39,07 100,00
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Entre os principais países exportadores de
produtos cárnicos en 2021 (Táboa 4.1-3)
destacan os Estados Unidos, Brasil e os países
da Unión Europea. As exportacións na Unión
Europea beneficiáronse do acceso ao mercado
chinés por parte de España, aínda que
Alemaña quedou excluída deste mercado
debido ás preocupacións derivadas da febre
porcina africana. As exportacións nos Estados
Unidos aumentaron, ao igual que en Brasil,
onde seguen aumentando apoiadas polo
aumento da produción nacional, xunto co
crecemento moderado da demanda interna.
Canadá é o cuarto país a nivel mundial, con
2,24 millóns de toneladas. No último lugar
desta listaxe aparece Australia, que con 1,79
millóns de toneladas de carne mantivo
limitadas as súas exportacións debido a un
descenso na produción de carne de bovino e
ovino.

Entre os principais países exportadores
de produtos cárnicos destacan os
EE.UU, Brasil e a UE e entre os países
importadores, China.

Entre os principais países importadores de
produtos cárnicos (Táboa 4.1-3) destaca a
China, que absorbe cerca do 30% da carne
comercializada internacionalmente. Estas
compras están inducidas polo gran déficit de
abastecemento de carne e demanda de
reabastecemento, debido ás diversas
intervencións do Goberno para controlar os
prezos internos. Esta tendencia reflíctese nos
prezos internacionais da carne, medidos polo
FAO Meat Price Index, que aumentaron de
xaneiro a maio de 2021 en nove puntos. A
moita distancia en volume de compras
atópase Xapón, o segundo país asiático e a
nivel mundial, o que indica que as compras en
Asia están moi focalizadas na China. O mesmo
ocorre en América do Norte, onde os Estados
Unidos representan o 72,66% das
importacións da rexión e ocupan o cuarto
posto a nivel mundial. Nesta listaxe tamén
aparecen o Reino Unido e México, con 2,36 e
2,17 millóns de toneladas respectivamente.

As principais carnes comercializadas a nivel
internacional proceden dos sectores máis
intensivos, como son a carne de ave e a
porcina, seguidas pola produción procedente
de rabaños bovinos e, en último lugar, a carne
de ovino.

REXIÓN
2017-2019
(MEDIA)

2020
(ESTIMACIÓN)

2021
(PREVISIÓN)

% SOBRE O
TOTAL EN 2021

África 1,15 0,27 0,27 0,65

América do
Norte

9,79 10,70 10,84 25,87

América
Central

0,75 1,00 1,02 2,44

América do
Sur

9,13 10,45 10,81 25,79

Asia 4,62 4,77 4,84 11,56

Europa 6,56 11,54 11,33 27,02

Oceanía 3,12 3,00 2,80 6,67

Mundo 35,13 41,73 41,92 100,00

Táboa 4.1-2 Exportacións mundiais de produtos cárnicos
(x1.000.000 t equivalente peso canal) por especie de
2020 a 2021. (Fonte: Elaboración propia a partir do
Informe «Food Outlook – Biannual Report on Global Food
Markets» publicado pola FAO.)

Táboa 4.1-3 Principais países importadores e
exportadores de produtos cárnicos (x1.000.000 t
equivalente peso canal) no ano 2021. (Fonte: Elaboración
propia a partir do Informe «Food Outlook – Biannual
Report on Global Food Markets» publicado pola FAO.)

IMPORTACIÓNS EXPORTACIÓNS

País 2021
% sobre
mundiais

País 2021
% sobre
mundiais

China 11,47 29,47
Unión
Europea

8,70 20,76

Xapón 3,52 9,04
Estados
Unidos

8,61 20,53

Reino
Unido

2,36 6,05 Brasil 8,38 20,00

Estados
Unidos

2,09 5,38 Canadá 2,24 5,34

México 2,17 5,59 Australia 1,79 4,28

Mundo 38,92 Mundo 41,92
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Na Figura 4.1-1 poden observarse os principais
destinos destes produtos, clasificados polo
tipo de país comprador —incluíndo países
desenvolvidos, China, Sueste Asiático
(Indonesia, Malaisia, Filipinas, Tailandia e
Vietnam), MENA (Oriente Medio e Norte de
África), Sudáfrica e o resto de países— e polo
tipo de produción. Os países desenvolvidos
supoñen o principal destino da carne de ave
de curral, con máis de 5 millóns de toneladas,
o que representa o 39% da carne importada a
nivel mundial. Dentro desta rexión, Europa é o
principal destino destas importacións, con
máis de 2 millóns de toneladas. Destaca o
crecemento de países como Xapón, con 1,25
millóns de toneladas importadas en 2021.
Debido ao incremento dos prezos a nivel local,
a carne de ave de curral, máis asumible,
propiciou o aumento das compras. Na rexión
MENA, a carne de ave de curral supón a
principal carne importada (76,28% do total)
durante o ano 2021, unhas compras que
aumentaron debido á reactivación do turismo
e á entrada de traballadores en Arabia Saudita
e Kuwait. Se observamos por país, a China
mostrase como o país con maior peso nas

compras de ave de curral, con máis de dous
millóns de toneladas (o 15% a nivel mundial)
para o ano 2021.

A demanda de produtos cárnicos bovinos ten
máis peso nos países desenvolvidos. Lidera
estas compras a rexión de Europa, con case 5
millóns de toneladas e un 44,09% a nivel
mundial no ano 2021. Entre os países
desenvolvidos destacan as rexións de América
do Norte —especialmente os EUA, que
representan o 84,09% do total desta rexión
(1,53 millóns de toneladas)— e a Unión Europa,
con 1,39 millóns de toneladas de carne
importadas. O Sueste Asiático concentra as
súas compras de carne en produtos bovinos,
cun 59,38% sobre o total destas. Na rexión
MENA, a carne de bovino é a segunda carne
importada, cun 23,72% sobre o total das súas
importacións. A nivel de país a China, con máis
de 3 millóns de toneladas, representa o
32,59% das compras mundiais de carne
bovina. No ano 2021 as vendas víronse
incrementadas nun 8,69%, a pesar de que
tamén aumentou a produción interna do país.

Figura 4.1-1 Principais rexións importadoras por produto cárnico (x1.000.000 t equivalente peso canal) para os anos
2020-2021. (Fonte: Elaboración propia a partir do Informe «Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets»
publicado pola FAO.)



- 194 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030

O comercio mundial de carne de porcino está
impulsado polos países desenvolvidos e a
China. Ambos os dous superan os 5 millóns de
toneladas importadas, cun 44,09% e un
42,02% respectivamente. Con todo, durante o
ano 2021 as importacións da China
descenderon, debido a un aumento das súas
propias producións de carne porcina. Dentro
dos países desenvolvidos, países como Xapón
e os Estados Unidos aumentaron as súas
importacións no ano 2021, debido a unha
maior demanda do sector dos servizos
agroalimentarios e a un estancamento na
produción nacional, no caso dos Estados
Unidos.

A carne procedente da produción ovina ocupa
o cuarto posto dentro do comercio mundial
de produtos cárnicos (2,72% do total). As
importacións están concentradas entre a
China e os países desenvolvidos, que xuntos
suman o 74,57% das compras mundiais de
carne ovina. En primeiro lugar está a China,
con 0,41 millóns de toneladas (39,05% do
total), seguida moi de cerca polos países
desenvolvidos, con 0,37 millóns de toneladas
importadas de carne de ovino (35,52% do
total).

En 2021, as exportacións de carne de ave de
curral (Figura 4.1-2) aumentaron
moderadamente: creceron un 0,9% e
acadaron os 15,6 millóns de toneladas,
marcando o sexto ano de expansión. O
aumento das importacións de Arabia Saudita,
Emiratos Árabes, Ucraína, Xapón, México e a
Unión Europea impulsaron esta expansión.
Nos últimos anos Brasil, os EUA, Tailandia e a
Unión Europea abastecen a demanda mundial
de carne de ave de curral. O principal país
exportador de carne de ave é Brasil, con máis
de 4 millóns de toneladas, o que supón o
27,13% das exportacións totais mundiais en
2021. O crecemento destas exportacións está
propiciado pola ausencia de gripe aviar nas
súas producións.

Liderando as exportacións de carne bovina
atópase o Brasil, cun 22,53% das exportacións
a nivel mundial. Este país, xunto cos EUA
(12,63%) aumentou as súas vendas durante o
ano 2021, froito da forte demanda de países
como a China. O seguinte país en volume de
vendas é Australia, con 1,25 millóns de
toneladas, o que representa un 10,40% da
carne bovina exportada a nivel mundial. A
Unión Europea, con case 1 millón de

Figura 4.1-2 Principais países exportadores por produto cárnico (x1.000.000 t equivalente peso canal) para os anos
2020-2021. (Fonte: Elaboración propia a partir do Informe «Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets»
publicado pola FAO.)
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toneladas, ocupa a cuarta posición e
contribúe cun 7,79% ás exportacións totais de
carne bovina. Nesta listaxe tamén aparecen
Canadá e Nova Zelandia, con 0,52 e 0,57
millóns de toneladas respectivamente.

As exportacións mundiais de carne de porcino
alcanzarán os 12,8 millóns de toneladas en
2021, un 0,63 por cento menos que en 2020,
debido principalmente ás expectativas dunha
caída das importacións da China, como se
mencionou anteriormente. As vendas de
carne de porcino están concentradas entre a
Unión Europea e os Estados Unidos e
representan un 65% das exportacións
mundiais. A Unión Europea, principal rexión
exportadora de carne de porcino, supera os 5
millóns de toneladas para 2021, o que supón
un 40,61% sobre o volume total de vendas
mundiais. Os Estados Unidos, con máis de 3
millóns de toneladas (un 24,90% das
exportacións totais mundiais), ocupa o
segundo posto desta listaxe. Canadá e o
Brasil, con 12,02 e 9,86 millóns de toneladas,
ocupan os seguintes postos, no caso do Brasil
cun aumento do 3,63% para o 2021.

O comercio mundial de carne de ovino está
focalizado na rexión de Oceanía, que exporta
o 79,04% do total mundial: Australia con 0,45
e Nova Zelandia con 0,39 millóns de toneladas
exportadas.

Os prezos dos distintos produtos industriais
xogan un papel fundamental, tanto na
evolución do mercado internacional como nos
mercados interiores, que afecta a todos os
tipos de produtos cárnicos e aos prezos
pagados en toda a cadea. O índice de prezos
dos alimentos da FAO (Figura 4.1-3) é unha
medida da variación dos prezos internacionais
dos produtos, neste caso dos produtos
cárnicos. Para o cálculo deste índice realízase
unha media ponderada dos prezos de
exportación de distintos países. Os prezos dos
produtos cárnicos máis comercializados
(bovino, porcino e aves de curral) seguiron
tendencias similares nos últimos dez anos,
aínda que con lixeiras variacións, cun aumento
xeneralizado para todos os produtos entre os
anos 2010-2014 no que destaca a subida de
prezos entre o ano 2013-2014. Os produtos
cárnicos ovinos manteñen unha evolución
moito máis cambiante. No ano 2011
experimentaron un forte incremento, seguido

Figura 4.1-3 Evolución dos prezos dos produtos cárnicos a nivel mundial (bovino, ovino, porcino e aves de curral) entre
2010-2020. (Fonte: Elaboración propia a partir do Informe «Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets»
publicado pola FAO.)
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dun marcado descenso nos anos 2012-2013 e
dun novo remonte no ano 2014. En 2015
produciuse un descenso do 15% no prezo da
carne en total, tendencia que se mantivo para
o ano 2016. Os maiores descensos
rexistráronse para as carnes de bovino e aves
de curral, con valores do 12,09% e do 6,67%
respectivamente e con respecto aos prezos do
ano 2015. Segundo o informe da FAO 2016,
esta situación debeuse á alta produción de
carne porcina en Europa e á baixa demanda
derivada da carne de vacún importada polos
EUA.

No ano 2019, o sector cárnico global
caracterizouse por un endurecemento dos
mercados. A produción de carne de porco
descendeu, debido a unha importante
diminución da cabana porcina causada pola
peste porcina africana (PPA) na China e en
zonas do leste de Asia. Aínda que a produción
doutros tipos de carne aumentou,
especialmente a de aves de curral, non foi
suficiente para encher o baleiro creado pola
caída na produción porcina. Isto, á súa vez,
creou un déficit de carne no leste de Asia que,
á súa vez, xerou un aumento paralelo na
demanda das importacións. Ante esta
situación, moitos países produtores de carne
responderon aumentando a produción e as
exportacións de carne, pero as exportacións
globais combinadas estiveron por baixo do
nivel requirido para cubrir o déficit, o que
provocou o mencionado aumento dos prezos
internacionais da carne en xeral.

En 2020 os prezos experimentaron un
forte descenso nas carnes de ave de
curral, porcino, ovino e bovino.

En 2020, a pesar do aumento das
importacións de carne por parte da China, as
dificultades económicas derivadas da
pandemia, a diminución da demanda do sector

de servizos alimentarios, os problemas
loxísticos e a dispoñibilidade de divisas
nalgúns países debilitaron a demanda
mundial de importación, en comparación coas
dispoñibilidades de exportación, o que
provocou unha caída dos prezos para todos os
produtos cárnicos. O descenso máis
pronunciado rexistrouse nas carnes de ave de
curral, seguidas das carnes de porcino, ovino e
bovino.

4.1.2. COMERCIO DE PRODUTOS
CÁRNICOS A NIVEL EUROPEO

Como se acaba de ver no punto anterior, a
Unión Europea é un dos principais actores no
mercado mundial de produtos cárnicos, pero
o seu comercio interior aínda ten un maior
peso, moi superior ás vendas a terceiros
países, polo que a continuación poden verse
os principais países exportadores e
importadores, diferenciando o comercio dos
principais produtos cárnicos con países
terceiros e o comercio interno da UE. En 2020,
as exportacións de carne de ave de curral cara
a terceiros países alcanzaron 1.957.840
toneladas, lideradas polos Países Baixos, cun
30,86 % do total, e Polonia, cun 27,90 %
(Táboa 4.1-4). O principal país de destino é o
Reino Unido, co 30,21 % do total, seguido moi
Táboa 4.1-4 Principais países exportadores de carne de
ave de curral da UE-27 a terceiros países e principais
países importadores (x1.000 t) no ano 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir da información de Agri-food
Data Portal, Comisión Europea.)

IMPORTACIÓNS EXPORTACIÓNS

País 2020 % sobre
total País 2020 % sobre

total

Países
Baixos

759,22 30,86
Reino
Unido

743,11 30,21

Polonia 686,68 27,90 Ghana 214,17 8,71

Bélxica 204,80 8,33 Filipinas 197,27 8,02

Francia 195,55 7,95 Ucraína 145,87 5,93

Alemaña 111,09 4,52 Congo 102,09 4,15

UE-27 2.460 UE-27 2.460
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de lonxe por Ghana e Filipinas, ambos os dous
por riba do 8 %.

O comercio interno de carne de ave ascende a
4.040.000 toneladas, unha cantidade algo
máis de dúas veces superior ás exportacións a
terceiros países. As exportacións están
lideradas por Polonia, que supera o millón de
toneladas e importa unicamente 184.000
toneladas, polo que coa balanza comercial
que presenta e as vendas a terceiros países é
claramente o líder europeo no comercio de
carne de ave (Táboa 4.1-5). O segundo país en
exportacións son os Países Baixos, que
superan as 900.000 toneladas e teñen unha
balanza positiva de 429.000 toneladas.
Alemaña e Bélxica tamén se atopan entre os
principais exportadores e importadores, no
caso alemán cunha balanza negativa de
454.000 toneladas e no belga positiva, de
149.000. Francia é o segundo importador de
carne de ave e o quinto en exportación.

A UE lidera o comercio mundial de carne
de porcino, con vendas a países de fóra
da UE-27 que ascenden a 6.316.000
toneladas no ano 2020.

Como se indicou previamente, a Unión
Europea lidera o comercio mundial de carne
de porcino, con vendas a países do exterior da
UE-27 que ascenden a 6.316.000 toneladas no
ano 2020 (Táboa 4.1-6). As exportacións están
lideradas por España, con case 2 millóns de
toneladas, o que representa o 30,24% do
total. En segundo lugar aparecen Alemaña e
Dinamarca, que superan o millón de toneladas
e o 32% do total das exportacións entre
ambas as dúas, seguidas de cerca polos Países
Baixos, co 13%. Os países compradores están
liderados claramente pola China, con máis da
metade das compras totais (53,04%), e
seguida xa de moi lonxe polo Reino Unido, co
13,94%, e Xapón, co 5,70% do total das
exportacións da UE-27.

Ao contrario do que sucedía coa carne de ave
de curral, as vendas de porcino a países da UE-
27 están bastante igualadas, coas internas
algo superiores, pero por unha diferenza case
imperceptible. Neste caso, Alemaña lidera
tanto as exportacións como as importacións,
cun saldo favorable de 806.000 toneladas
(Táboa 4.1-7). O caso contrario ocorre con
España, segundo exportador e último
importador, cunha balanza máis positiva que
Alemaña (962.000 toneladas). Bélxica, os
Países Baixos e Dinamarca tamén presentan
saldos positivos, con 780.000, 681.000 e

Táboa 4.1-5 Principais países exportadores e
importadores de carne de ave de curral dentro da UE-27
(x1.000 t) no ano 2020. (Fonte: Elaboración propia a
partir da información de AGRI-JRC, Comisión Europea.)

IMPORTACIÓNS EXPORTACIÓNS

País 2020 % sobre
total País 2020 % sobre

total

Polonia 1.149,00 28,44 Alemaña 932,00 23,07

Países
Baixos

912,00 22,57 Francia 629,00 15,57

Alemaña 478,00 11,83
Países
Baixos

483,00 11,96

Francia 393,00 9,73 Bélxica 244,00 6,04

Bélxica 175,00 4,33 España 184,00 4,55

UE-27 4.040,00 UE-27 4.040,00

Táboa 4.1-6 Principais países exportadores e
importadores de carne de ave de curral dentro da UE-27
(x1.000 t) no ano 2020. (Fonte: Elaboración propia a
partir da información de AGRI-JRC, Comisión Europea.)

IMPORTACIÓNS EXPORTACIÓNS

País 2020
% sobre
total

País 2020
% sobre
total

España 1.910,00 30,24 China 3.350,00 53,04

Alemaña 1.070,00 16,94
Reino
Unido

880,71 13,94

Dinamarca 1.020,00 16,15 Xapón 360,15 5,70

Países
Baixos

832,49 13,18
Hong
Kong

284,26 4,50

Polonia 360,35 5,71
República
de Corea

195,13 3,09

UE-27 6.316 UE-27 6.316
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512.000 toneladas exportadas e 206.000,
434.000 e 493.000 toneladas importadas
respectivamente.

As vendas de carne de vacún ao exterior
alcanzaron no ano 2020 o millón de toneladas
(Táboa 4.1-8), con Irlanda como líder das
exportacións (cun 36,67%), seguida dos Países
Baixos (cun 10,05%), Polonia e España (con
máis do 8%) e, por último, Francia (co 7,50%
das exportacións totais da UE-27 a terceiros
países). Entre os principais países
compradores destaca o Reino Unido, cun
37,47% das importacións da UE-27. Hong Kong
e Israel superan o 5% e Ghana e Filipinas
representan o 4,20% e o 3,55%
respectivamente.

O comercio interior da carne de vacún dentro
da UE-27 é maior ás vendas a países terceiros
(Táboa 4.1-9). Os Países Baixos venderon o
22,12% dos máis de 2 millóns de toneladas que
se comercializaron entre os países da UE-27;
Polonia, o 16,82%; Alemaña, o 11,06 %;
mentres que Francia e España non alcanzaron
o 9%. Entre os principais compradores
destacan Alemaña, que importa máis de
440.000 toneladas (20,55%); Italia, cun
15,67%; os Países Baixos, co 13,55%; Francia,
co 11,57% e, por último, Portugal, co 5,16% das
compras dentro da UE-27.

O comercio interior da carne de vacún
dentro da UE-27 é maior que as vendas
a países terceiros

Como se indicou anteriormente, a UE-27 ten
un peso inferior nas exportacións de carne de
ovino a terceiros países que noutras
producións, cunhas vendas de 60.000
toneladas durante o ano 2020. Irlanda
concentra o 40% destas vendas; España, o
31,20%; os Países Baixos, o 8,10%; e Italia e
Romanía superan o 5% (Táboa 4.1-10). O
principal país de destino destas vendas é o

IMPORTACIÓNS EXPORTACIÓNS

País 2020 % sobre
total País 2020 % sobre

total

Alemaña 1.685,00 26,40 Alemaña 879,00 13,77

España 1.097,00 17,19 Francia 493,00 7,72

Bélxica 780,00 12,22
Países
Baixos

434,00 6,80

Países
Baixos

681,00 10,67 Bélxica 206,00 3,23

Dinamarca 512,00 8,02 España 135,00 2,12

UE-27 6.382,69 UE-27 6.382,69

IMPORTACIÓNS EXPORTACIÓNS

País 2020 % sobre
total País 2020 % sobre

total

Irlanda 415,21 36,67
Reino
Unido

424,20 37,47

Países

Baixos
113,80 10,05

Hong

Kong
57,88 5,11

Polonia 96,32 8,51 Israel 56,97 5,03

España 91,35 8,07 Ghana 47,55 4,20

Francia 84,95 7,50 Filipinas 40,24 3,55

UE-27 1.132,22 UE-27 1.132,22

Táboa 4.1-7 Principais países exportadores e
importadores de carne de porcino dentro da UE-27
(x1.000 t) no ano 2020. (Fonte: Elaboración propia a
partir da información de AGRI-JRC, Comisión Europea.)

Táboa 4.1-8 Principais países importadores de carne de
vacún da UE-27 a terceiros países e principais países
importadores (x1.000 t) no ano 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir da información de Agri-food
Data Portal, Comisión Europea.)

Táboa 4.1-9 Principais países exportadores e
importadores de carne de vacún dentro da UE-27
(x1.000 t) no ano 2020. (Fonte: Elaboración propia a
partir da información de AGRI-JRC, Comisión Europea.)

IMPORTACIÓNS EXPORTACIÓNS

País 2020 % sobre
total País 2020 % sobre

total

Países
Baixos

480 22,12 Alemaña 446 20,55

Polonia 365 16,82 Italia 340 15,67

Alemaña 240 11,06
Países
Baixos

294 13,55

Francia 189 8,71 Francia 251 11,57

España 187 8,62 Portugal 112 5,16

UE-27 2.170 UE-27 2.170
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Reino Unido, con máis do 40%, seguido a
moita distancia por Suíza (8,30%). O resto
atópase repartido entre os países de Oriente
Medio (Kuwait, Omán e Qatar), cun 5,37%, un
4,92% e un 4,66% respectivamente.

O comercio interior de carne de ovino é maior
có mercado exterior, ao alcanzar as 148.000
toneladas (Táboa 4.1-11). As exportacións de
carne de ovino dentro da Unión Europea
atópanse repartidas entre Irlanda, os Países
Baixos e España, co 32,43%, o 22,30% e o
19,59% respectivamente. Bélxica, co 8,11% das
exportacións e o 9,46% das importacións,
presenta un saldo negativo de 2.000

toneladas, igual que Francia, co 5,41% das
exportacións e o 34,46% das importacións,
que presenta unha balanza negativa de
43.000 toneladas.

4.1.3. COMERCIO INTERNACIONAL
DE PRODUTOS CÁRNICOS DE
ESPAÑA

España é un dos principais países
exportadores de produtos cárnicos. Como se
pode observar na Figura 4.1-4, as
exportacións son maiores que as
importacións. Nos últimos anos obsérvase
unha tendencia ao crecemento das
exportacións. En 2020, o volume total
exportado foi de 3,34 millóns de toneladas, un
16% máis que en 2019. Así, en 2020 as vendas
exteriores alcanzaron os 8.680 millóns de
euros, un 15% máis que o ano anterior (Figura
4.1-4).

Este incremento foi debido a que, durante ese
ano, a China experimentou o seu peor ano na
produción de carne de porcino e viuse
obrigada a aumentar as súas compras, co
consecuente beneficio para España. A
recuperación da China en 2021 xera un novo
escenario para España, que xa mostraba unha
caída nas vendas no 2021. As importacións
mantéñense estables en xeral desde 2011.
Igual que as exportacións, o volume de
importacións para o ano 2021 decreceu ata
marcar o valor máis baixo de 2011 a 2021.

España é un dos principais países
exportadores de produtos cárnicos. En
2020, o volume total exportado foi de
3,34 millóns de toneladas, un 16% máis
que en 2019.

Táboa 4.1-10 Principais países importadores de carne de
ovino da UE-27 a terceiros países e principais países
importadores (x1.000 t) no ano 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir da información de Agri-food
Data Portal, Comisión Europea.)

Táboa 4.1-11 Principais países exportadores e
importadores de carne de ovino dentro da UE-27 (x1.000
t) no ano 2020. (Fonte: Elaboración propia a partir da
información de AGRI-JRC, Comisión Europea.).

IMPORTACIÓNS EXPORTACIÓNS

País 2020 % sobre
total País 2020 % sobre

total

Irlanda 48,00 32,43 Francia 51,00 34,46

Países
Baixos

33,00 22,30 Alemaña 26,00 17,57

España 29,00 19,59 Italia 17,00 11,49

Bélxica 12,00 8,11 Bélxica 14,00 9,46

Francia 8,00 5,41 Suecia 11,00 7,43

UE-27 148,00 UE-27 148,00

IMPORTACIÓNS EXPORTACIÓNS

País 2020 % sobre
total País 2020 % sobre

total

Irlanda 24,59 40,48
Reino
Unido

24,47 40,28

España 18,95 31,20 Suíza 5,04 8,30

Países
Baixos

4,92 8,10 Kuwait 3,26 5,37

Italia 3,37 5,55 Omán 2,99 4,92

Romanía 3,22 5,30 Qatar 2,83 4,66

UE-27 60,75 UE-27 60,75
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Na Figura 4.1-5 pode observarse a evolución
das exportacións por tipo de produto. Os
produtos de carne de porcino representan o
groso das exportacións, que se manteñen en
crecemento desde o 2011, cun valor medio do
77,2% sobre o total entre os anos 2011 e 2019.
En 2020 exportáronse 2.130.807,59 toneladas
de carne de porco, o que representa un
crecemento do 21,97%.

Como se comentou anteriormente, este
incremento nas exportacións foi debido á alta
demanda da China, a causa dos seus
problemas de produción e abastecemento
pola peste porcina africana que asolou o
sector porcino chinés. Coa mellora do sector
porcino na China, durante o ano 2021 as
exportacións de porcino en España

descenderon. O sector bovino é o segundo
máis importante en valor económico de
exportacións, que chegou aos 635 millóns de
euros no ano 2021 (Datacomex), ao tratarse
dunha carne cun prezo máis alto; pero en
toneladas exportadas é o terceiro, con 154,86
milleiros de toneladas, por detrás da carne de
ave de curral (183,51 milleiros de toneladas en
2021). Ademais, nos últimos anos pode
observarse un descenso nas toneladas
exportadas.

Na evolución da estrutura das importacións
de carne (Figura 4.1-6) obsérvanse, en
primeiro lugar, as compras de carne de aves
de curral, cun 38,6% sobre o total (entre os
anos 2011-2021) e en descenso desde 2017, cun
37% para 2021. En segundo lugar, atópanse as
compras de produtos cárnicos porcinos, cun
34,4% en 2021.

Figura 4.1-4 Evolución das exportacións e importacións do sector cárnico en España 2011-2021 en millóns de toneladas
e en millóns de euros. (Fonte: Elaboración propia a partir de DataComex.)

Figura 4.1-5 Evolución das exportacións do sector cárnico
en España 2011-2021, por produto cárnico. (Fonte:
Elaboración propia a partir de DataComex.)

Figura 4.1-6 Evolución das importacións do sector
cárnico en España 2011-2021, por produto cárnico.
(Fonte: Elaboración propia a partir de DataComex.)
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4.1.4. COMERCIO INTERNACIONAL
DE PRODUTOS CÁRNICOS DE
GALICIA

A información por comunidade pode non ser
tan exacta como a nivel nacional, porque
poden existir movementos entre
comunidades previos ás exportacións ou
posteriores ás importacións. Con todo, na
Figura 4.1-7 pode verse a evolución en valor
(€) do comercio exterior de Galicia desde o
ano 2010 ata setembro de 2021. As
importacións son menores que as
exportacións, o que dá lugar a un saldo
comercial positivo para todo o período 2010-
2021. No ano 2010 rexistráronse as
exportacións máis baixas, debido á crise
económica a nivel internacional. Desde ese
ano, mostrouse una tendencia ao crecemento,

que marcou un máximo no 2019. No ano 2020
as exportacións descenderon, igual que no
resto de mercados, en gran parte debido ás
restricións nas plantas de procesamento, ao
comercio global e á distribución a través das
canles de servizo de alimentos.

As importacións son menores que as
exportacións, cun saldo comercial
positivo para todo o período 2010-2021.

Figura 4.1-7 Evolución das exportacións e importacións do sector cárnico en Galicia 2010-2021 (x 100.000). (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos do Instituto Galego de Estatística e do Departamento de Aduanas da Axencia
Estatal de Administración Tributaria.)
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4.2 . CONSUMO DE PRODUTOS CÁRNICOS

4.2.1. CONSUMO DE PRODUTOS
CÁRNICOS A NIVEL MUNDIAL

O consumo de produtos cárnicos a nivel
mundial depende en gran medida do nivel de
ingresos, sendo maior nos países
desenvolvidos que nos países que se atopan
en vías de desenvolvemento. A pesar disto, a
raíz do crecemento da poboación e dos seus
ingresos, do éxodo rural cara ás cidades e do
cambio que isto implica nos hábitos
alimentarios, estase a reducir a diferenza
existente.

O consumo mundial de proteínas
cárnicas durante esta década
aumentará o 14%.

Segundo o último informe «OECD-FAO
Agricultural Outlook 2021-2030», a previsión
é que o consumo mundial de proteínas
cárnicas durante esta década (ata 2030)
aumentará o 14%, en comparación co valor
medio do período 2018-2020, impulsado en
gran medida polo aumento dos ingresos e o
crecemento demográfico.

O crecemento demográfico é claramente o
principal impulsor do incremento do
consumo, e o aumento mundial de poboación
previsto (un 11%) sustentará un aumento
estimado do 14% no consumo mundial de
carne para 2030. O consumo de carne (kg/per
cápita) crecerá o 0,97% nos países
subdesenvolvidos; o 0,51% nos países BRIC
(economías emerxentes do Brasil, a
Federación de Rusia, a India, a China e
Sudáfrica); o 0,47% nos países en
desenvolvemento e o 0,29% nos países
desenvolvidos (Táboa 4.2-1)).

O crecemento económico é outro grande
impulsor do consumo de carne. O aumento
dos ingresos facilita a compra de carne, que
polo xeral é unha fonte de calorías e proteínas
máis custosa. Tamén se acompaña doutros
cambios estruturais, como unha maior
urbanización, unha maior distribución da
forza de traballo e un maior gasto en servizos
alimentarios, os cales contribúen a aumentar
a compra de carne. A resposta en termos de
consumo per cápita de carne aos incrementos
nos ingresos é obviamente maior nos niveis
baixos de ingresos e menor nos altos, onde o
consumo está en gran medida saturado e
limitado por outros factores, como os
intereses ambientais, éticos, de benestar dos
animais e de saúde. Por estas razóns, e xunto
co lento crecemento demográfico, os países
de ingresos altos experimentarán unha
estabilización no consumo per cápita e un
avance cara ao consumo de cortes de carne de
maior valor.

O consumo per cápita de produtos cárnicos
nas distintas rexións do mundo pode verse na
Táboa 4.2-2. A rexión cun maior consumo por
habitante é América do Norte, con cifras
preto dos 125 kg por habitante e cunha
variación para 2030 menor que para o período
anterior (2011-2020). En segundo lugar

Táboa 4.2-1 Consumo per cápita de produtos cárnicos
no período 2018-2020 e no ano 2030 (estimado) e taxas
de crecemento nos períodos 2011-2020 e 2021-2030
(estimado) para cada agrupación de países. (Fonte:
Elaboración propia a partir do informe «OECD-FAO
Agricultural Outlook 2021-2030».)

AGRUPACIÓN PAÍSES

CONSUMO
(kg/per cap.)

CRECEMENTO
(%)

2018-2020 2030 2011-2020 2021-2030

Países desenvolvidos 85,70 88,00 0,85 0,29

Países en
desenvolvemento 32,20 34,50 0,21 0,47

Países
subdesenvolvidos 15,00 16,10 1,22 0,97

BRICS 39,10 42,40 -0,04 0,51
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atópase Oceanía, con 92,9 kg por habitante e
con pouca variación para o futuro. A
continuación atópanse Europa e América
Latina, con 79,20 e 75,50 kg por habitante
respectivamente, cun crecemento maior para
América Latina. Asia e África, cun menor
consumo por habitante (32,8 e 16,10 kg
respectivamente), presentan os maiores
crecementos de cara ao 2030, sobre todo
Asia, con 0,81 kg/per cápita.

O consumo mundial de carne de porco
incrementarase ata as 127.000
toneladas durante os próximos 10 anos
e representará o 33% do incremento
total.

Prevese que o consumo mundial de carne de
porco se incremente ata as 127.000 toneladas
durante os próximos 10 anos e represente o
33 % do incremento total do consumo de
carne (Táboa 4.2-3). O consumo per cápita
incrementarase lixeiramente durante o
período das perspectivas, en tanto que na
maioría dos países desenvolvidos diminuirá
(Figura 4.2-1). Por exemplo, na Unión Europea
prevese que se reducirá a medida que os
cambios da poboación inflúan nas dietas e
favorezan o consumo de carne de aves de
curral en lugar da carne de porco; a primeira
non só é máis económica, senón que é
percibida como unha opción alimentaria máis

saudable. Nos países en desenvolvemento
espérase que o consumo per cápita de carne
de porco, que é a metade do consumo nos
países desenvolvidos, se incremente
lixeiramente durante o período de proxección.
As taxas de crecemento son sostidas na maior
parte de América Latina, onde o consumo per
cápita de carne de porco se incrementou con
rapidez, apoiado polos prezos relativos
favorables, que situaron este tipo de carne
como unha das beneficiadas, xunto coa carne
de aves de curral, para cubrir a crecente
demanda da clase media. Prevese que varios
países asiáticos, que por tradición consomen
carne de porco, incrementen o seu consumo
per cápita unha vez que se reduza o impacto
da PPA.

Táboa 4.2-2 Consumo per cápita de produtos cárnicos
no período 2018-2020 e no ano 2030 (estimado) e taxas
de crecemento nos períodos 2011-2020 e 2021-2030
(estimado) para cada agrupación de países. (Fonte:
Elaboración propia a partir do informe «OECD-FAO
Agricultural Outlook 2021-2030».)

AGRUPACIÓN PAÍSES

CONSUMO
(kg/per cap.)

CRECEMENTO
(%)

2018-2020 2030 2011-2020 2021-2030

África 16,10 16,20 -0,05 0,37

América do Norte 121,60 124,50 1,09 0,25

América do Sur 75,50 77,90 0,54 0,28

Asia 32,80 35,90 0,46 0,81

Europa 79,20 80,1 0,53 0,11

Oceanía 92,9 90,2 0,51 0,08

Figura 4.21 Evolución do consumo per cápita de carne
por produto no período 2018-2020 e no ano 2030
(estimado) para cada rexión. (Fonte: Elaboración propia
a partir do informe «OECD-FAO Agricultural Outlook

Táboa 4.2-3 Consumo total cárnico (kt cwe) no período
2018-2020 e no ano 2030 (estimado) e taxas de
crecemento nos períodos 2011-2020 e 2021-2030
(estimado) para cada rexión. (Fonte: Elaboración propia
a partir do informe «OECD-FAO Agricultural Outlook
2021-2030».)

REXIÓNS
BOVINO PORCINO AVES DE CURRAL OVINO

2018-
2020 2030 2018-

2020 2030 2018-
2020 2030 2018-

2020 2030

Irlanda 3,90 3,50 1,10 1,10 5,80 6,30 2,30 2,20

Países
Baixos 25,40 25,00 22,90 23,60 48,70 51,00 0,50 0,50

España 16,20 15,00 10,80 11,30 33,40 36,40 0,60 0,60

Bélxica 3,50 3,60 10,80 11,90 10,30 11,50 2,00 2,10

Francia 10,20 9,70 27,60 27,50 24,10 25,70 1,60 1,60

UE-27 20,10 17,90 15,30 14,80 33,50 35,10 5,70 5,10
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Por outra banda, prevese que o consumo
mundial per cápita de carne de vacún, que
diminuíu desde 2007, se reduza un 5 % máis
cara ao 2030. Asia é a única rexión na que se
prevé que o consumo per cápita desta carne
se incremente durante o período das
perspectivas. Con todo, na maioría dos países
cun alto consumo de carne de vacún per
cápita, este diminuirá, ao optar pola carne de
aves de curral. Por exemplo, no continente
americano, que ten un dos maiores niveis de
preferencia pola carne de vacún no mundo, o
consumo per cápita baixará en Arxentina
(−7%), no Brasil (−6%), nos Estados Unidos
(−1%) e en Canadá (−7%). Tamén se espera
que se reduza de maneira importante en
Australia e Nova Zelandia.

Prevese que o consumo mundial per
cápita de carne de vacún, que diminuíu
desde 2007, se reduza un 5% máis cara
ao 2030.

Prevese que o consumo mundial de carne de
ovino, un nicho de mercado nalgúns países, e
considerado un compoñente premium da
dieta en moitos outros, se incremente a
18.000 toneladas durante o período das
perspectivas e represente o 6% da carne
adicional consumida. O consumo mundial de
carne de ovino é comparable tanto nos países
en desenvolvemento como nos desenvolvidos.
Prevese que en moitos países do Próximo
Oriente e África do Norte, que
tradicionalmente consomen carne de ovino, o
consumo per cápita seguirá o seu descenso a
longo prazo, a medida que se incremente o da
carne de aves de curral. O crecemento da
demanda nesta rexión está ligado ao mercado
do petróleo, que inflúe considerablemente no
ingreso dispoñible da clase media e nos
padróns de gasto gobernamental.

4.2.2. CONSUMO DE PRODUTOS
CÁRNICOS A NIVEL EUROPEO

A Unión Europea é unha rexión onde o
consumo de cárnicos está cambiando. Ten
unha gran tradición cárnica, pero unha parte
dos consumidores está buscando alternativas
por distintos motivos, entre os que se atopan
a substitución por produtos que consideran
máis saudables ou a preocupación polo medio
ambiente e os dereitos dos animais. Existen
diferenzas entre os distintos tipos de
produtos cárnicos. A Figura 4.2-2 mostra o
consumo aparente de carne bovina e por
persoa para o ano 2019 e 2020. A tendencia
xeral é a un descenso no consumo durante o
ano 2020, menos para países como o Reino
Unido ou Irlanda. Esta última acada o primeiro
posto en consumo de carne bovina para a UE-
28 e coincide como país líder en exportacións
a terceiros países. Detrás de Irlanda aparecen
Dinamarca e Luxemburgo. Os países con
menos consumo de carne bovina son os países
do Leste.

O consumo de carne en Europa
experimenta unha tendencia de
descenso.

O consumo de carne de porcino na UE-28
(Figura 4.2-3) é moi relevante. É a carne máis
consumida, aínda que igual que a carne de
vacún, a tendencia xeral é ao descenso no seu
consumo. Dinamarca preséntase como o país
con maior consumo da UE, seguido de Chipre
e España, líder en exportacións de produtos
cárnicos porcinos. O menor consumo sitúase
en países do Mediterráneo, como Grecia e
Malta.
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Figura 4.2-2 Consumo aparente de carne bovina (kg/persoa) nos anos 2019-2020 na UE-28. (Fonte: Elaboración propia
a partir da información de AGRI-JRC, Comisión Europea.)

A carne de porcino é a carne máis
consumida na UE-28.

A carne de ave de curral é o segundo tipo de
carne máis consumida na UE e no Reino Unido.
Ao contrario que cos outros tipos de carne,
mostra menos diferenzas entre o ano 2019 e
2020 (Figura 4.2-4), polo que non se ve tan

afectada polo descenso do consumo de carne
en xeral. Isto é debido a que o consumidor
europeo identifica a carne de ave como unha
carne máis saudable. Os consumos máis altos
obsérvanse en Chipre, Irlanda, Portugal e
Hungría, e os máis baixos en Bélxica e os
Países Baixos, ambos os dous grandes
exportadores de carne de ave na UE e cara a
terceiros países, especialmente os Países
Baixos.

Figura 4.2-3 Consumo aparente de carne de porcino (kg/persoa) nos anos 2019-2020 na UE-28. (Fonte: Elaboración
propia a partir da información de AGRI-JRC, Comisión Europea.)
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A carne de ovino en Europa é a menos
consumida, a pesar de que Europa é un
importante produtor de carne de ovino. En
xeral, o consumo de carne de ovino seguiu
unha tendencia á baixa no ano 2020 (Figura
4.25). O consumo desta carne é moi desigual
entre os Estados membros. Os países con
maior consumo son Chipre e Grecia, seguidos
polo Reino Unido, Portugal, Francia e
Romanía. Os consumos máis baixos están
localizados en Hungría e Polonia.

4.2.3. CONSUMO DE PRODUTOS
CÁRNICOS A NIVEL ESPAÑOL

A relevancia do sector cárnico en España
queda claramente reflectida na Estatística
Estrutural de Empresas do INE, que sitúa a
cifra de negocios do mesmo nuns 31.726
millóns de euros no ano 2019 (o 28,53% da
cifra de negocios total da industria de
alimentación española e o 5,6% da industria
manufactureira), cun persoal ocupado de
110.413 persoas (o 27,86% do total de persoal
da industria da alimentación), cifras que dan
xa un sinal da magnitude do seu mercado.

Figura 4.2-4 Consumo aparente de carne de ave de curral (kg/persoa) nos anos 2019-2020 na UE-28. (Fonte:
Elaboración propia a partir da información de AGRI-JRC, Comisión Europea.)

Figura 4.2-5 Consumo aparente de carne de ovino (kg/persoa) nos anos 2019-2020 na UE-28. (Fonte: Elaboración propia
a partir da información de AGRI-JRC, Comisión Europea.)
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Segundo os datos do Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), o
20,37% do orzamento para alimentación e
bebidas dos fogares españois no ano 2020 foi
destinado á compra de carne, a categoría que
máis proporción do presuposto acapara nos
fogares. Esta cifrá é o equivalente a un gasto
de 349,50 € por persoa/ano (Táboa 4.2-4),
39,17 € máis que o gastado en 2019. O
consumo per cápita acércase aos 50 kg (49,9
kg per cápita/ano), o que representa un
aumento dun 10,2% con respecto ao ano
anterior.

O volume de carne consumida nos fogares,
2.305 millóns de quilogramos no ano 2020,
decreceu de xeito constante desde o ano 2012
ata o 2019, tanto en volume (-14,3%) como en
valor (-10,4) (Figura 4.2-6). No ano 2020,
debido á crise da covid-19, deuse un
incremento nos quilogramos consumidos no
fogar e no valor en termos absolutos, aínda
que en termos relativos o peso do gasto en
carne sobre o total en alimentación en
volume e valor seguiu diminuíndo.

O volume de carne consumida nos
fogares, 2.305.253,86 mil quilos no ano
2020, decreceu de maneira constante
desde o ano 2012.

Táboa 4.2-4 Principais datos do mercado doméstico de
produtos cárnicos para o consumo no fogar no ano 2020
e variación ao respecto de 2019 e 2010. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos do Panel de
consumo alimentario nos fogares do MAPA.)

TOTAL CARNE
2020

TOTAL CARNE
2019

TOTAL CARNE
2010

VARIACIÓN
2019-2020

VARIACIÓN
2010-2020

Volume
(milleiros de
kg)

2.305.253,86 2.086.812,90 2.431.961,20 10,50% -5,20%

Valor
(milleiros de
€)

16.160.375,92 14.315.433,70 15.527.819,30 12,90% 4,10%

Consumo
por persoa
(kg)

49,86 45,20 52,90 10,20% -5,80%

Gasto por
persoa (€) 349,54 310,37 338,00 12,60% 3,40%

Penetración
(%) 82,87 89,45

Parte do
mercado
volume (%)

7,23 7,30 8,00 0,00 0,70

Parte do
mercado
valor (%)

20,37 20,60 23,20 0,20 2,60

Prezo medio
(€/kg) 7,01 6,90 6,40 -0,10 -0,50

Figura 4.2-6 Evolución anual do consumo de carne no fogar en volume (millóns de kg) e porcentaxe que supón o gasto
no fogar en carne sobre o total de alimentación e bebidas. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Panel de
consumo alimentario nos fogares do MAPA.)
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O consumo de carne no fogar presenta
normalmente unha marcada estacionalidade,
cun incremento do volume e do gasto no mes
de decembro, durante as celebracións do
Nadal (Figura 4.2-7), período no que se
produce tamén un claro incremento do prezo
medio da carne consumida (Figura 4.2-8). No
ano 2020 este incremento tamén se deu nos
meses de marzo e abril, como consecuencia
do confinamento.

O consumo de carne no fogar presenta
normalmente unha marcada
estacionalidade.

Tal e como se deriva dos datos recollidos na
Táboa 4.2-5, o mercado de carne fresca (que
inclúe carne de vacún; carne de polo; carne de
ovino/caprino; carne de porco; carne de coello;
outras carnes frescas como avestruz, pavo e o
resto de carnes frescas non contempladas
anteriormente; refugallos de vacún;
refugallos de pito; refugallos de ovino/
caprino; refugallos de porco e refugallos
doutras procedencias) supuxo o 73% do
volume e o 65% da facturación da totalidade
dos produtos cárnicos comercializados para o
consumo no fogar en España no ano 2019. As
familias españolas dedicaron o 5,25% do
orzamento total que gastaron en
alimentación e bebidas dos fogares á compra

Figura 4.2-7 Evolución mensual do total de gasto (€) e total de compras (kg). (Fonte: Informe do consumo de
alimentación en España. MAPA (2020).)

Figura 4.2-8 Evolución mensual de total compras de carne e do prezo medio por kg. (Fonte: Informe do consumo de
alimentación en España. MAPA (2020).)
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TOTAL CARNE
TOTAL CARNE

FRESCA
% CARNE
FRESCA/

Volume (milleiros de kg) 2.305.253,86 1.673.618,67 73%

Valor (milleiros de €) 16.160.375,92 10.532.538,23 65%

Consumo por persoa(kg) 49,86 31,44 63%

Gasto por persoa (€) 349,54 227,81 65%

Parte do mercado carne
volume (%) 7,23 5,25 73%

Parte do mercado carne
valor (%) 20,37 13,27 65%

Prezo medio (€/kg) 7,01 6,29 90%

Táboa 4.2-5 Principais datos do mercado doméstico de
carne fresca para o consumo no fogar no ano 2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Panel de
consumo alimentario nos fogares do MAPA.)

deste tipo de produtos (cun gasto por persoa
de 227,81 € e un consumo de 31,44 quilos no
ano 2020).

A importancia das cifras do mercado de
produtos cárnicos dentro da cesta da compra
dos consumidores españois, tanto en volume
como en valor, non agocha, porén, unha clara
tendencia á baixa das mesmas (Táboa 4.2-6),
que se acrecenta no caso da carne fresca, con
diminucións por encima de dous díxitos no
consumo nacional doméstico de todos os seus
principais indicadores na última década, salvo
o do prezo.

Dos distintos tipos de carne fresca, é a
tipoloxía de carne de porco a que ten un maior
peso no mercado en valor (30,3%) (Táboa 4.2-
7), seguida da de polo (26,3%) e da carne de
vacún (23,1%), mentres que en termos de
volume o liderado recae na carne de polo, con
máis de 630 millóns de kg consumidos nos
fogares, o que supón unha porcentaxe do
37,7% do total da carne fresca consumida no
fogar, seguida da carne de porco (30,2% do
volume de carne fresca) e da de vacún (14,8%).

Tomando como referencia o ano 2010 (Figura
4.2-9), as carnes que aumentaron o seu
consumo en volume son as categorías de
despoxos e, especialmente, a doutras carnes,
impulsadas polo incremento do consumo da
carne de pavo (neste grupo inclúense,
ademais da de pavo, as carnes frescas de
avestruz e o resto de carnes frescas nos
grandes segmentos). Pola contra, as de ovino/
caprino, coello e vacún son as carnes que ven
diminuír en maior medida o seu consumo no
fogar na última década. Os decrecementos
nos consumos das carnes de polo e porco
sitúanse, pola súa banda, en liña cos do
conxunto das carnes frescas.

Táboa 4.2-6 Comparativa dos principais datos de
evolución do mercado de consumo no fogar do total de
produtos cárnicos e carne fresca no período 2010-2020.
(Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Panel de
consumo alimentario nos fogares do MAPA.)

2020 2020 2010 2010
TOTAL

CARNE

CARNE

FRESCA

TOTAL

CARNE

CARNE

FRESCA

TOTAL

CARNE

CARNE

FRESCA

2020-

2010

2020-

2010

Volume
(milleiros
de kg)

2.305.253,86 1.673.618,67 2.431.961,16 1.800.297,60 -5,21% -7,04%

Valor
(milleiros
de €)

16.160.375,92 10.532.538,23 15.527.819,31 10.439.444,92 4,07% 0,89%

Consumo
por persoa
(kg)

49,86 36,20 52,94 39,19 -5,82% -7,63%

Gasto per
cápita (€) 349,54 227,81 338,02 227,25 3,41% 0,25%

Prezo
medio
(€/kg)

7,01 6,29 6,38 5,80 9,87% 8,45%

Táboa 4.2-7 Volume e facturación das distintas
tipoloxías de carne fresca no mercado doméstico
nacional no ano 2020 e porcentaxe que representa cada
unha delas no mercado de consumo de carne fresca no
fogar. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos do
Panel de consumo alimentario nos fogares do MAPA.)

VALOR
(milleiros de

€)

% CARNE
FRESCA

VOLUME
(milleiros de

kg)

% CARNE
FRESCA

Vacún 2.436.565,35 23,10% 247.568,96 14,80%

Polo 2.766.723,56 26,30% 630.993,28 37,70%

Coello 290.211,54 2,80% 43.101,47 2,60%

Ovino/caprino 749.464,18 7,10% 66.214,95 4,00%

Porco 3.187.290,40 30,30% 505.204,60 30,20%

Despoxos 202.669,88 1,90% 39.822,02 2,40%

Outra carne fresca 899.613,32 8,50% 140.713,39 8,40%
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O 72,6% dos kg de carne que se adquiren para
o consumo doméstico son de carne fresca
(Figura 4.2-10). Este segmento de carne
experimenta unha evolución positiva do 10,7%
respecto do ano anterior, alcanzado en valor,
unha cota do 65,2% (Figura 4.2-11). A carne
transformada, tamén en crecemento, alcanza
un 33,2% en valor, que se ve incrementado
nun 12,5% e representa un 24,5% do volume
comprado. A carne conxelada é a de maior
crecemento, tanto en volume (20,4%) como
en valor (19,6%), aínda que só representa o
2,6% e o 1,6% respectivamente no total da
categoría.

O consumo medio de carne por persoa e ano
durante o ano 2020 foi de 49,86 kg, 4,62 kg
máis que en 2019 (Figura 4.2-12). A carne
fresca é a máis consumida, cunha inxesta por
persoa de 36,20 kg ao año, 3,43 kg máis que no
período anterior. O consumo per cápita de
carne transformada é a terceira parte do
consumo de carne fresca, con 12,39 kg por
ano, mentres que o consumo de carne
conxelada se sitúa en 1,28 kg per cápita no ano
2020.

Figura 4.2-9 Evolución do consumo dos distintos tipos de carne fresca nos fogares españois na década 2010-2019
referenciado ao ano 2010. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Panel de consumo alimentario nos fogares
do MAPA.)

Figura 4.2-10 Peso relativo dos distintos grandes tipos de
carne no valor total de produtos cárnicos consumidos no
fogar en España no ano 2020. (Fonte: Elaboración propia
a partir de datos do Panel de consumo alimentario nos
fogares do MAPA.)

Figura 4.2-11 Peso relativo dos distintos grandes tipos
de carne no volume total de produtos cárnicos
consumidos no fogar en España no ano 2020. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos do Panel de
consumo alimentario nos fogares do MAPA.)
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A carne fresca é a máis consumida,
cunha inxesta por persoa de 36,20 kg.

A permanencia en casa pola pandemia levou a
un incremento do consumo de carne en 2020
que rompeu a tendencia ao descenso que se
viña producindo desde 2012, sen chegar ao
volume consumido nese ano polo descenso de
carne fresca e conxelada. Con respecto ao ano
anterior, o total de carnes aumentou un 10,5%
en volume, con crecementos tanto en fresca
(10,7%) como en conxelada (20,4%) e
transformada (8,8%).

4.2.4. CONSUMO POR
COMUNIDADE AUTÓNOMA

Como era de esperar, son as comunidades
autónomas mais poboadas (Andalucía,
Cataluña e a Comunidade de Madrid) as que
lideran o volume de consumo de produtos
cárnicos nos fogares, co maior consumo por
persoa e ano centrado en Castela e León,
Navarra e Aragón (cun consumo por persoa no
ano 2020 de 57,49, 56,20 e 55,36 kg
respectivamente). No lado contrario,
Estremadura, Canarias, Andalucía e a Rexión
de Murcia son as CCAA onde o consumo de
carne por persoa no fogar é menor (Figura
4.2-13 e Figura 4.2-14).

Figura 4.2-12 Evolución do consumo por persoa/ano do total da carne e das súas principais tipoloxías referenciadas ao
ano 2010. (Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Panel de consumo alimentario nos fogares do MAPA.)

Figura 4.2-13 Distribución da poboación e do volume de carne consumida no fogar no ano 2019 nas diferentes CCAA.
(Fonte: Informe do consumo de alimentación en España. MAPA (2019).)



- 212 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030

4.2.5. CONSUMO POR CANLE DE
COMPRA

A Táboa 4.2-8 recolle a distribución das
vendas de produtos cárnicos para o consumo
no fogar por canles no ano 2020. A canle que
concentra maior proporción de compras de
carne é o supermercado e o autoservizo
(48,9%), que aínda que presenta unha
evolución positiva do 7,9% non é a canle con
maior crecemento. Son as compras por
internet, a pesar de que teñen aínda un peso
pequeno nesta categoría, as que máis crecen.
Tamén cómpre destacar o bo comportamento
das tendas tradicionais, que son o segundo
tipo de canle en importancia, co 21,9% do
volume de carne no fogar e un crecemento do
11,8%.

A canle que concentra maior proporción
de compras de carne é o supermercado
e o autoservizo (48,9%)

O prezo medio total da carne (Táboa 4.2-9) no
ano 2020 incrementouse nun 2,2% con
respecto ao ano 2019 e pechou en 7,01 €/kg.
Este crecemento de prezos dáse en toda as
canles de distribución. O maior incremento
experimentárono as compras por internet,
cun 9,1% e cun prezo 0,44 € maior cá media. A
tenda discount é a canle cun prezo máis
asumible (5,97 €) e cun menor incremento. A
tenda tradicional é a canle co prezo máis
elevado do mercado, 7,98 €/kg, case 1 € por
encima da media nacional.

Figura 4.214 Consumo de carne por persoa no fogar no ano 2020 nas distintas CCAA. (Fonte: Informe do consumo de
alimentación en España. MAPA (2020).)

Táboa 4.2-8 Distribución das vendas de produtos
cárnicos para o consumo no fogar por canles no ano
2020 e variación ao respecto de 2010. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos do Panel de
consumo alimentario nos fogares do MAPA.)

% volume
2019

% volume
2020

% evolución
volume

Hipermercados 10,80 10,40 7,30

Super+Autos 50,10 48,90 7,90

Discounts 11,00 11,80 18,90

Carnicería/Chacinaría 21,70 21,90 11,80

Internet 0,90 1,40 16,90

Resto 6,60 6,90 82,90
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4.2.6. CONSUMO SEGUNDO O
PERFIL DO CONSUMIDOR

O perfil do consumidor de carne
correspóndese con fogares formados por
parellas con fillos de idade media e maiores,
así como fogares formados por parellas
adultas sen fillos. Como fogares menos
consumidores sitúanse os formados por
xubilados, xente nova e adultos
independentes, así como as parellas novas sen
fillos, cunha proporción de consumo inferior á
esperada segundo o seu peso na poboación
(Figura 4.2-15).

Os españois que maior consumo de carne per
cápita realizan son os xubilados, os adultos
independentes e as parellas adultas sen fillos,
con máis de 14 kg comparativamente coa
media. Son fogares de parellas adultas sen
fillos os que alcanzan a cantidade máis alta,
de 64,78 kg ao ano. Polo contrario, as parellas
con fillos pequenos son as que presentan o
menor consumo, cunha inxestión por persoa
de 34,13 kg ao ano (Figura 4.2-16).

Os españois que maior consumo de
carne per cápita realizan son os
xubilados, os adultos independentes e
as parellas adultas sen fillos, con máis
de 14 kg máis que a media.

A idade do consumidor e a da persoa que
realiza a compra aparecen como un factor
determinante no consumo de carne. Os
consumidores máis intensivos polo seu
consumo per cápita son os que superan os 50
anos, entre os que destacan os maiores de 65
anos, con 61,92 kg por persoa ao ano, 12,06 kg
por riba da media . Os menores de 35 anos,
pola súa banda, consomen 13,14 kg menos que
a cantidade media (Figura 4.2-17).

Táboa 4.2-9 Prezo medio (€/kg) e evolución por canles
no ano 2020 e variación respecto a 2019. (Fonte:
Elaboración propia a partir de datos do Panel de
consumo alimentario nos fogares do MAPA.)

Canle 2020 (€/kg) % Variación 2020
sobre 2019

T. España 7,01 2,20

Hipermercado 7,42 1,40

Super autoservicio 6,68 2,10

Discount 5,97 0,70

Carnicería/Chacinería 7,98 3,00

Mercados/Merc.
ambulantes 7,48 3,90

Internet 7,45 9,10

Figura 4.2-15 Distribución do consumo de carne no fogar e porcentaxe de poboación por ciclo de vida familiar en 2020.
(Fonte: Informe do consumo de alimentación en España. MAPA (2019).)
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Porén, a clase social incide en menor medida. Tal e como se observa na Figura 4.2-18, destacan
os fogares de clase alta e media-alta, co maior consumo per cápita (57,53 kg por persoa), un 15,4%
máis que a media nacional. Pola contra, a clase baixa ten un consumo un 10,8% inferior á media.

Figura 4.2-16 Consumo de carne por persoa, no fogar, segundo o ciclo de vida familiar en 2019. (Fonte: Informe do
consumo de alimentación en España. MAPA (2020).)

Figura 4.2-17 Consumo de carne no fogar por persoa en función da idade e do responsable da compra no ano 2020.
(Fonte: Informe do consumo de alimentación en España. MAPA (2020).)

Figura 4.2-18 Consumo de carne por persoa en función da clase socioeconómica do consumidor no ano 2020. (Fonte:
Informe do consumo de alimentación en España. MAPA (2020).)
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4.3. CONCLUSIÓNS

4.3.1. COMERCIO DE PRODUTOS
CÁRNICOS

Como resultado da análise do mercado
cárnico a nivel mundial pódense extraer as
seguintes conclusións:

» As principais carnes comercializadas a
nivel internacional proceden dos sectores
máis intensivos, como son a carne de ave
e a de porcino, seguidas pola produción
procedente de rabaños bovinos e, en
último lugar, a carne de ovino.

» Os países desenvolvidos supoñen o
principal destino da carne de ave de
curral. Dentro desta rexión, Europa é o
principal destino, con máis de 2 millóns de
toneladas importadas.

» A demanda de produtos cárnicos bovinos
ten máis peso nos países desenvolvidos.
Liderando estas compras atópase a rexión
de Europa, con case 5 millóns de toneladas
e un 44,09% a nivel mundial no ano 2021.

» O comercio mundial de carne de porcino
está impulsado polos países
desenvolvidos e a China. Ambos os dous
superan os 5 millóns de toneladas
importadas, cun 44,09% e un 42,02%
respectivamente.

» A carne procedente da produción ovina
ocupa o cuarto posto dentro do comercio
mundial de produtos cárnicos (2,72% do
total). As importacións están
concentradas entre a China e os países
desenvolvidos, que xuntos suman o
74,57% das compras mundiais de carne
ovina.

» O Brasil é o principal país exportador de
carne avícola e bovina, co 27,13% e o
22,53% das exportacións totais mundiais
en 2021 respectivamente.

» A Unión Europea, principal rexión
exportadora de carne de porcino, supera
os 5 millóns de toneladas para 2021, o que
supón un 40,61% sobre o volume total de
vendas mundiais.

» O comercio mundial de carne de ovino
está focalizado na rexión de Oceanía, que
exporta o 79,04% do total mundial.

» En 2020, a pesar do aumento das
importacións de carne por parte da China,
as dificultades económicas derivadas da
pandemia provocaron unha caída dos
prezos en todos os produtos cárnicos. O
descenso máis pronunciado rexistrouse
nas carnes de ave de curral, seguidas das
carnes de porcino, ovino e bovino.

A análise das cifras do mercado cárnico na
Unión Europea permite salientar os seguintes
aspectos:

» En 2020 as exportacións de carne de ave
de curral da UE cara a terceiros países
alcanzaron as 1.957.840 toneladas,
lideradas polos Países Baixos, cun 30,86%
do total, e Polonia, cun 27,90%. O principal
país de destino é o Reino Unido, co 30,21%
do total.

» O comercio interno de carne de ave
ascende ás 4.040.000 toneladas, unha
cantidade case dúas veces superior ás
exportacións a terceiros países. As
exportacións están lideradas por Polonia e
o principal destino destas compras é
Alemaña.
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» Como se indicou previamente, a Unión
Europea lidera o comercio mundial de
carne de porcino, con vendas por valor de
6.316.000 toneladas a países de fóra da
UE-27 no ano 2020. As exportacións están
lideradas por España —con case 2 millóns
de toneladas, o que representa o 30,24%
do total— e as importacións pola China.

» As vendas de porcino a países da UE-27
están bastante igualadas con respecto ás
dirixidas a terceiros países. Neste caso,
Alemaña lidera tanto as exportacións
como as importacións.

» As vendas de carne de vacún ao exterior
alcanzaron no ano 2020 o millón de
toneladas, con Irlanda liderando as
exportacións, cun 36,67%, e o reino Unido
as importacións (o 37,47% do total).

» O comercio interior de carne de vacún
dentro da UE-27 é maior que as vendas a
países terceiros. Os Países Baixos
venderon o 22,12% dos máis de 2 millóns
de toneladas que se comercializaron entre
os países da UE-27. Un 20,55% destas
vendas foron dirixidas a Alemaña.

» A UE-27 ten un peso inferior nas
exportacións de carne de ovino a terceiros
países, cunha venda de 60.000 toneladas
durante o ano 2020. Irlanda concentra o
40% destas vendas, cuxo principal país de
destino é o Reino Unido.

» O comercio interior de carne de ovino, que
alcanza as 148.000 toneladas, é maior có
mercado exterior. As exportacións
atópanse repartidas entre Irlanda, os
Países Baixos e España, co 32,43%, o
22,30% e o 19,59% respectivamente.

O estudo do mercado cárnico internacional en
España pode resumirse nestes aspectos:

» Os produtos de carne de porcino
representan o groso das exportacións
españolas, que se manteñen crecendo
desde o 2011, cun valor medio do 77,2%
sobre o total entre os anos 2011 e 2019.

» En 2020 exportáronse 2.130.807,59
toneladas de carne de porco, o que supuxo
un crecemento do 21,97%. Este
incremento nas exportacións foi debido á
alta demanda da China, a causa dos seus
problemas de produción e abastecemento
pola peste porcina africana que asolou o
sector porcino chinés.

» O sector bovino é o segundo máis
importante en valor económico das
exportacións (no ano 2021 acadou os 635
millóns de euros), por tratarse dunha
carne cun prezo máis alto; pero en
toneladas exportadas é o terceiro, con
154,86 milleiros de toneladas, por detrás
da carne de ave de curral (183,51 milleiros
de toneladas en 2021).

» Na evolución da estrutura das
importacións de carne obsérvanse, en
primeiro lugar, as compras de carne de
aves de curral, cun 38,6% sobre o total; en
segundo lugar, atópanse as compras de
produtos cárnicos porcinos, cun 34,4% en
2021.

Da análise do mercado cárnico internacional
en Galicia destácanse as seguintes cifras:

» As importacións son menores que as
exportacións, o que dá lugar a un saldo
comercial positivo para todo o período
2010-2021.

» No ano 2010 rexistráronse as exportacións
máis baixas, debido á crise económica a
nivel internacional. Desde ese ano
mostrouse una tendencia ao crecemento,
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que marcou un máximo no 2019. No ano
2020 as exportacións descenderon, igual
que no resto de mercados.

4.3.2. CONSUMO DE PRODUTOS
CÁRNICOS

Como resultado da análise do consumo
cárnico a nivel mundial pódense extraer as
seguintes conclusións:

» O crecemento demográfico é claramente
o principal impulsor do incremento do
consumo, e o aumento mundial da
poboación previsto (un 11%) sustentará un
crecemento estimado do 14% no consumo
mundial de carne para 2030.

» O consumo de carne (kg/per cápita)
crecerá o 0,97% nos países
subdesenvolvidos; o 0,51% nos países
BRICS (economías emerxentes do Brasil, a
Federación de Rusia, a India, a China e
Sudáfrica); o 0,47% nos países en
desenvolvemento e o 0,29% nos países
desenvolvidos.

» A rexión cun maior consumo por habitante
é América do Norte, con cifras preto dos
125 kg por habitante e cunha variación
para 2030 menor que para o período
anterior (2011-2020).

» Prevese que o consumo mundial de carne
de porco se incremente ata as 127.000
toneladas durante os próximos 10 anos e
represente o 33% do incremento total do
consumo de carne.

» Na Unión Europea prevese unha redución
do consumo de carne, a medida que os
cambios na poboación inflúan nas dietas e
favorezan a carne de aves de curral en
lugar da carne de porco. A primeira non só
é máis económica, senón que é percibida
como unha opción alimentaria máis
saudable.

» O consumo mundial de carne de vacún per
cápita, que diminuíu desde 2007,
reducirase un 5% máis cara ao 2030.

A análise das cifras do consumo cárnico na
Unión Europea permite salientar os seguintes
aspectos:
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» A Unión Europea ten unha gran tradición
de consumo cárnico; pero nos últimos
anos unha parte dos consumidores está
mudando os seus hábitos alimenticios
buscando alternativas máis saudables e
que respecten o medio ambiente e os
dereitos dos animais.

» A tendencia xeral é a un descenso no
consumo durante o ano 2020, menos para
países como o Reino Unido ou Irlanda.

» O consumo de carne de porcino na UE-28
é moi relevante. É a carne máis consumida,
aínda que igual que a carne de vacún a
tendencia xeral é ao descenso no
consumo.

» A carne de ave de curral é o segundo tipo
de carne máis consumida na UE e no Reino
Unido. Esta carne non se ve tan afectada
polo descenso do consumo de carne en
xeral, debido a que o consumidor europeo
identifica a carne de ave como unha carne
máis saudable.

» A carne de ovino en Europa é a menos
consumida, a pesar de que Europa é un
importante produtor deste tipo de carne.
En xeral, o consumo de carne de ovino
seguiu unha tendencia á baixa no ano
2020.

O estudo do consumo cárnico en España pode
resumirse nestes aspectos:

» Segundo os datos do Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación o
20,37% do orzamento para alimentación e
bebidas dos fogares españois no ano 2020
foi destinado á compra de carne.

» O volume de carne consumida nos
fogares, 2.305 millóns de quilogramos no
ano 2020, decreceu de xeito constante
desde o ano 2012 ao 2019, tanto en volume
(-14,3%) como en valor (-10,4%).

» O consumo de carne no fogar presenta
normalmente unha marcada
estacionalidade, cun incremento do
volume e do gasto no mes de decembro,
durante as celebracións do Nadal.

» O mercado de carne fresca supuxo o 73%
do volume e o 65% da facturación da
totalidade dos produtos cárnicos
comercializados para o consumo no fogar
en España no ano 2019.

» A carne de porco fresca ten o maior peso
no mercado en valor (30,3%), mentres que
en termos de volume o liderado recae na
carne de polo, con máis de 630 millóns de
kg consumidos nos fogares, o que supón
unha porcentaxe do 37,7% do total da
carne fresca consumida no fogar.

» O consumo medio por persoa e ano de
carne durante o ano 2020 foi de 49,86 kg,
4,62 kg máis que en 2019. A carne fresca é
a máis consumida, cunha inxestión por
persoa de 36,20 kg ao año, 3,43 kg máis
que no período anterior.

» A permanencia en casa pola pandemia
levou a un incremento do consumo de
carne en 2020 que rompeu a tendencia ao
descenso que se viña producindo desde
2012. Con respecto ao ano anterior, o total
de carnes increméntase un 10,5% en
volume, con crecementos tanto en fresca
(10,7%) como en conxelada (20,4%) e
transformada (8,8%).

» No ano 2020, as comunidades autónomas
con maior consumo de carne por persoa
no fogar son Castela e León, Navarra e
Aragón, con 57,49, 56,20 e 55,36 kg
respectivamente. No lado contrario,
Estremadura, Canarias, Andalucía e a
Rexión de Murcia son as CCAA onde o
consumo de carne por persoa no fogar é
menor.
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» A canle que concentra maior proporción
de compras de carne é o supermercado e
autoservizo (48,9%), seguido das tendas
tradicionais (21,90%) e das compras por
internet, que a pesar de teren aínda un
peso pequeno, esta categoría é a que máis
crece.

» O prezo medio total de carne
incrementouse nun 2,2% con respecto ao
2019 e pechou en 7,01€/kg. Este
incremento de prezos dáse en toda as
canles de distribución.

» Os españois que maior consumo de carne
per cápita realizan son os retirados, os
adultos independentes e as parellas
adultas sen fillos, con máis de 14 kg
comparativamente coa media. Polo
contrario, as parellas con fillos pequenos
son as que presentan o menor consumo,
cunha inxesta por persoa de 34,13 kg ao
ano.

» Os consumidores con maior consumo per
cápita son os que superan os 50 anos,
entre os que destacan os maiores de 65
anos, con 61,92 kg por persoa ao ano. Os
menores de 35 anos, pola súa banda,
consomen 13,14 kg menos que a media.

» Os fogares de clase alta e media-alta
teñen o maior consumo per cápita (57,53
kg por persoa) e son os que consumen un
15,4% máis que a media nacional. Pola
contra, a clase baixa ten un consumo un
10,8% inferior á media.
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5.1. AS FONTES DE DATOS PARA A ANÁLISE
DOS CUSTOS DENTRO DA CADEA DE VALOR

O obxectivo xeral deste capítulo é coñecer as principais cadeas de valor de produción de carne en
Galicia. A nosa especialización gandeira no marco español céntrase dentro dos produtos cárnicos,
na carne de vacún (16%), na carne de aves (15,2%) e nos coellos (14,7%); ao contrario, rexistra unha
desespecialización relativa nas restantes producións cárnicas (porcino, equino e ovino-cabrún,
todas elas por baixo do 3,5%).

Ademais, faise unha análise das fontes estatísticas existentes para coñecer os custos de
produción do sector produtor de vacún, ovino, caprino e porco de capa branca.

No último apartado do capítulo faise unha análise das principais interprofesionais existentes en
España no sector cárnico e das ordes de extensión de norma que regulan as súas funcións e
fontes de financiamento.

As principais fases da cadea de valor das
carnes frescas son a cría, a ceba, o sacrificio, o
despezamento e a manipulación, o transporte
a destino, a almacenaxe en destino, o
transporte ao punto de venda e a venda no
supermercado ou retallista.

As cadeas de valor son moi variables en
función de cada especie. A cadea de
distribución tradicional caracterízase
xeralmente por unha menor eficiencia en
custos e maiores marxes brutas, fronte á máis
moderna, que é máis eficiente e con produtos
que prestan maior atención á
rastrexabilidade.

A cadea de distribución moderna distínguese
por:

» Produtores asociados ou produtores
integrados verticalmente coa central de
manipulación.

» Control da rastrexabilidade.

» Control estrito da cadea de frío.

» Investimentos en liñas de fileteados.

» Plataformas modernas de distribución.

» Venda maioritaria e crecente de fileteados
e envasados de autoservizo.

A cadea de distribución tradicional
distínguese por:

» Menor control da rastrexabilidade.

» Menor custo de operación e marxe
operativa para a sala de despezamento.

» Venda de canais e medios canais ou parte
do corpo da costeleta (nunca fileteados).

» Non sempre existe un control estrito da
cadea de frío.

» Falta de homoxeneidade dos produtos de
calidade.

» Vendas a comerciantes grosistas en
destino e vendas a carnicería tradicional.

» Almacenaxe de comerciantes grosistas en
destino.
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Sería necesario dispoñer de máis
información sobre os custos e marxes ao
longo da cadea de valor.

O Observatorio de la Cadena Alimentaria do
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación deixou de publicar os estudos
periódicos sobre o sector cárnico, o que
dificulta ter información sobre os custos e as
marxes ao longo da cadea de valor. Sería
necesario ter información máis actualizada
dos diferentes elos da cadea para poder dar
cumprimento aos requirimentos da Lei
16/2021, do 14 de decembro, pola que se
modifica a Lei 12/2013, do 2 de agosto, de
medidas para mellorar o funcionamento da
cadea alimentaria, que no seu artigo 9
establece o seguinte: “El precio del contrato
alimentario que tenga que percibir un
produtor primario o una agrupación de estos
deberá ser, en todo caso, superior al total de
costes asumidos por el produtor o coste
efectivo de produción, que incluirá todos los
costes asumidos para desarrollar su actividad,
entre otros, el coste de semillas y plantas de
vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas,
combustibles y energía, maquinaria,

reparaciones, costes de riego, alimentos para
los animales, gastos veterinarios,
amortizaciones, intereses de los préstamos y
produtos financieros, trabajos contratados y
mano de obra asalariada o aportada por el
propio produtor o por miembros de su unidad
familiar.”

5.1.1. FONTES PARA O CONTROL
DOS CUSTOS DE PRODUCIÓN

A nivel do Estado unicamente se publica a
información procedente da Rede Nacional de
Granxas Típicas (RENGRATI) do MAPA, que
conta con datos para o vacún de carne (vacas
nutrices e cebadeiros), ovino-caprino e
porcino de capa branca.

O informe do ano 2020 conta con nove
granxas de vacún para toda España (unha
delas en Galicia), dez granxas para os
cebadeiros (unha en Galicia), cinco granxas de
caprino, cinco granxas de ovino e nove
granxas de porco de capa branca (unha de
ciclo pechado, catro de produción de leitóns e
catro de ceba).

CRÍA CEBO SACRIFICIO DESPECE E
MANIPULACIÓN

TRANSPORTE
A DESTINO

ALMACENAXE
EN DESTINO

VENTA EN
SUPERMERCADO

TRANSPORTE
AO PUNTO
DE VENTA

Cría

Comercialización
da cría

Transporte a
cebadeiro

Exame á entrada

Alimentación

Coidados médicos

Transporte a
cebadeiro

Tipificación no
caso do ovino

Recepción e
inspección

Sacrificio

Preparación

Retirada de MER

Refrixeración e
oreo

Transporte á sala
de despece

Despece

Manipulado,
existindo
distintas
operacións:
picado, fileteado…

Envasado

Embandeixado

Cordeiro e polo
comercialízanse
como produtos
sen despece

As pezas de
vacuno envásanse
ao vacíofronte ao
resto que se
introduce en
caixas para o seu
transporte

Expedición e
transporte a
destino
(plataforma de
distribución
minorista e/ou
Mercas)

Diferénciase o
transporte de
canais do
transporte de
produto envasado

Transporte para
entrega ao punto
de venta

Pedidos a
plataforma

Recepción das
entregas de
plataforma

Ubicación e
xestión en liniais

Control de
mermas

Control de
capacidade dos
embandeixados

Compra asistida

Xestión de
envases

Soporte a
servizos centrais

Actividade
comercial

Recepción dos
pedidos de tenda

Pedido a
proveedores

Actividade
loxística

Recepción das
entradas de
mercancía de
proveedores

Ubicación en
posicións de
picking

Preparación e
consolidación dos
pedidos de tenda

Control de stock

Figura 5.1-1 Fases da cadea de valor das carnes frescas. (Fonte: «Análisis de la cadena de valor y de la formación de
precios en los productos frescos». ASEDA.)
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Dada a gran cantidade de explotacións
existentes no sector cárnico galego e a súa
heteroxeneidade, estes datos non poden ser
considerados representativos dos custos das
explotacións cárnicas en Galicia. Os datos
dalgunhas explotacións dos paneis utilízanse
tamén para nutrir a rede “red agri benchmark
beef”.

A falta de información fiable e representativa
dos custos de produción das explotacións
cárnicas de vacún é unha eiva importante do
sector cárnico galego.

5. 2 . O FUNCIONAMENTO DAS CADEAS DE
VALOR DE CARNE FRESCA DE VACÚN,
POLO, PORCINO E COELLO

5.2.1. A CADEA DE VALOR DA
CARNE FRESCA DE VACÚN

A cadea tradicional do sector cárnico
caracterizábase pola existencia dunha
complexa rede comercial (tratantes,
grosistas, comerciantes… ), a realización da
matanza e a inexistencia de industria cárnica
para vacún, ovino e caprino, xa que o canal
estaba orientado directamente ao
comerciante ou tratante. Era a carnicería
tradicional a que se encargaba do
despezamento no punto de venda.

A cadea de produción cárnica actual,
presenta menos intermediarios e máis
acordos verticais dentro da mesma.

A progresiva aparición de grandes grupos
gandeiros con estrutura vertical (total ou
parcial), o auxe dos produtos fileteados e
envasados para a gran distribución ou o
desenvolvemento dos produtos de cuarta e
quinta gama, modificaron substancialmente a
cadea de produción cárnica tradicional,
provocaron a desaparición de intermediarios e
aumentaron os acordos verticais dentro da
mesma.
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A pesar do crecemento do peso da gran
distribución no mercado de vacún, aínda
existe unha ampla diversidade, tanto na
estrutura como na forma de traballar das
empresas, o que fai que tratar de reducir a
unha única cadea de valor todas as
posibilidades que se dan no mercado sexa sen
dúbida unha simplificación que tan só procura
axudar á súa comprensión.

As dúas cadeas tipo xa indicadas —a orientada
ao comercio máis tradicional, desenvolvida
moitas veces por explotacións gandeiras
extensivas, e a orientada á gran distribución,
especialmente intensiva— tenden a
especializar aos axentes que se involucran en
cada unha, especialmente no caso desta
última, xa que exclúe aqueles que non poden
cumprir as súas necesidades de volume e
forma de traballar.

A heteroxeneidade do sector vacún afecta a
todas as fases da cadea, con diferenzas desde
a orixe referidas aos sistemas produtivos, á
dimensión dos cebadeiros, ás razas, ao peso e
á idade ao comezo da ceba, unha
complexidade que se traslada á relación entre
os distintos axentes da cadea.

Unha parte da produción de vacún,
especialmente determinadas pezas, destínase
á industria ou expórtase; así mesmo, a
importación ten un peso relevante. Cabe
sinalar tamén a existencia dun importante
mercado de pezas con destino ao consumo
fresco que altera a cadea de produción. A
venda ao consumidor final é na súa case
totalidade fileteada ou preparada e pode
realizarse nos mostradores dos puntos de
venda ou ben con anterioridade, nas salas de
fileteado da industria.

Tendo en conta todas as cautelas indicadas,
as explotacións de vacas nutrices teñen por
fin a produción de tenreiros e adoitan ser
extensivas e traballar con razas autóctonas. O
tenreiro mantense coa nai ata que ten un peso

vivo duns 230 kg (entre 200 e 250,
dependendo de se son machos ou femias). A
idade media de venda é de 160 días (entre 150
e 180 segundo o sexo).

Os matadoiros poden comprar os tenreiros
pasteiros ou mamóns no mercado español ou
importalos, cunha oscilación de entre 170 e
220 días e entre 280 e 300 días
respectivamente. O peso vivo de venda dos
tenreiros pasteiros oscila entre 420 e 550 kg,
mentres que o dos mamóns se sitúa entre os
450 e os 500 kg.

O proceso de transformación e primeira
comercialización na carne de vacún
presenta un grao de verticalidade e
integración moito menor que o das
outras carnes.

O proceso de transformación e primeira
comercialización na carne de vacún presenta
un grao de verticalidade e integración moito
menor que o das outras carnes (como nas aves
ou no porcino), aínda que o auxe do
autoservizo da gran distribución está
provocando o seu crecemento. Nela
diferéncianse tres grandes subfases
(matanza, despezamento e fileteado), que
poden ser realizadas ben por unha única
empresa ou por varias.

En Galicia existe unha importante rede de
matadoiros nas catro provincias, cunha
capacidade de sacrificio instalada superior á
utilizada na actualidade. O matadoiro
sacrifica o animal, acondiciona e clasifica os
canais para a súa posterior venda ou
despezamento e vende canais ou medios
canais ás salas de despezamento, ao
almacenista de carnes ou, en moi raras
ocasións, ao carniceiro directamente. Os
procesos de todas estas subfases son
verticais no caso das grandes empresas, ou
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polo menos o despezamento, unha parte
importante de cuxas salas independentes dos
matadoiros actúan como almacenistas de
carnes.

Os matadoiros son establecementos esenciais
para controlar a seguridade da carne que
consumimos. Ás súas instalacións chegan
animais precedentes das explotacións
gandeiras que son sometidos a un control
oficial veterinario. De igual forma, a carne que
se obtén deles tamén pasa por un novo
control sanitario antes de ser distribuída ás
industrias intermedias e comercios polo
miúdo.

Os matadoiros supoñen, ademais, un punto
óptimo para controlar os riscos para a saúde
dos consumidores, garantir o cumprimento
dos esixentes requisitos europeos de benestar
animal e detectar problemas de sanidade
animal.

A sala de despezamento realiza o cuarteado,
desgraxado e desosado do canal e adoita
envasar as pezas ao baleiro para trasladarllas
ao almacenista, á plataforma da gran
distribución, á sala de fileteado ou á
carnicería. Tamén é responsable da xestión
dos residuos e da loxística.

Unha vez recibidas as pezas, as salas de
fileteado ocúpanse de filetear ou preparar a
carne, do empaquetado e tratamento en
atmosfera controlada, da etiquetaxe e do
transporte cara á plataforma da gran
distribución. A maioría das salas de fileteado
están vinculadas ben a matadoiros e salas de
despezamento ou ben a empresas da gran
distribución e comerciantes grosistas de
carne.

Os matadoiros integrados en grandes grupos
cárnicos dispoñen de salas de despezamento
e comercializan tanto canais como pezas ou
produto fileteado. Nestes casos asumen todo

ou gran parte do proceso de transformación e
comercialización almacenista: matanza,
despezamento, fileteado e, en moitas
ocasións, tamén o transporte da carne ata a
plataforma de distribución, os almacéns
intermedios e, en menor medida, as
carnicerías.

Os matadoiros integrados en grandes
grupos cárnicos dispoñen de salas de
despezamento e comercializan tanto
canles como pezas ou produto
fileteado.

Con base no anterior, a tipoloxía de produto
que se pretende comercializar e o punto de
venda no que se comercializa determinan
cales das posibles cadeas de valor segue cada
produto para a venda en fresco.

En canto á distribución, un aspecto
importante que cómpre sinalar é que en
Galicia as cadeas de distribución compran
directamente canais aos matadoiros (Froiz,
Vegalsa e Gadis, principalmente) e fan o
despezamento e desosado nas propias
carnicerías dos supermercados. Estas cadeas
son as que fixan o prezo de venda ao
consumidor (son as tres principais de Galicia)
e teñen na venda de produto fresco (carne e
peixe) un dos seus reclamos para os
consumidores, o que fai que se produza unha
forte competencia entre elas á hora de fixar o
prezo máis atractivo posible para os
consumidores. Ao ser o mercado galego o
principal para as carnes galegas, isto ten unha
forte repercusión na rendibilidade económica
de todos os elos da cadea.

O comercio tradicional (carnicerías
fundamentalmente) son empresas pequenas
con man de obra familiar que se subministran
a través de comerciantes grosistas e, ás veces,
desde as propias industrias cárnicas.
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Ceba

Matadoiro Grosista

Matadoiro Sala de
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Ceba Matadoiro Sala de
despece
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Tenda tradicional

Plataforma
Distribución

Súper e
hipermercados

Ceba Matadoiro Sala de
despece

Sala de
fileteado

Plataforma
Distribución

Súper e
hipermercados

Tenda tradicional

A2. Configuración tradicional. Pezas

B1. Configuración moderna. Canais

B2. Configuración moderna. Pezas

PRODUCIÓN

Ceba

TRANSFORMACIÓN/COMERCIALIZACIÓN VENTA EN TENDA

PRODUCIÓN TRANSFORMACIÓN/COMERCIALIZACIÓN VENTA EN TENDA

PRODUCIÓN TRANSFORMACIÓN/COMERCIALIZACIÓN VENTA EN TENDA

PRODUCIÓN TRANSFORMACIÓN/COMERCIALIZACIÓN VENTA EN TENDA

A1. Configuración tradicional. Canais

Comerciantes
por xunto

Figura 5.2-1 Distintas configuracións da cadea de valor de carne fresca de vacún. (Fonte: Observatorio dos prezos dos
alimentos [MARM].)

Normalmente adquiren canais ou medios
canais e realizan o despezamento, o desosado
e o desgraxado e proceden ao fileteado a
demanda do consumidor.

Outros mercados importantes no caso da IXP
Ternera Gallega son os de Cataluña, Madrid, o
País Vasco e a Comunidade Valenciana, onde
os prezos polo xeral son maiores. As
exportacións, onde os prezos tamén son
superiores, representan tan só entre o 3 % e o
4% das vendas. Actualmente algúns
operadores están a traballar para acadar a
implantación dun sistema de distribución
directa semanal no mercado alemán.

Os axentes que compoñen a cadea de valor
son os seguintes:

» Produción (explotacións de vacas nutrices
e cebadeiros).

» Transformación (matadoiro, sala de
despezamento e sala de fileteado).

» Distribución (comerciantes grosistas,
plataformas de distribución e
establecementos de venda ao público).

Na Figura 5.2-1 preséntanse os principais
modelos da cadea de valor, en función da
configuración e da tipoloxía da carne (canais,
pezas,…).
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No que respecta ás carnes, o peso das vendas
na hostalería e restauración é en conxunto
moito menor que na distribución, pero a
situación difire moito duns produtos a outros.
O peso é considerable nas carnes de calidade
e de maior prezo, como ocorre para parte da
carne de vacún e a de ovino e cabrún.

5.2.2. A CADEA DE VALOR DA
CARNE FRESCA DE PORCINO

O sector do porcino de capa branca, no que
coexisten dous grandes sistemas produtivos
segundo o grao de verticalización e a
dimensión da empresa gandeira, caracterízase
por unha maior homoxeneidade. Por un lado
atópanse os grandes grupos gandeiros que
integran a produción de pensos e a industria
cárnica e que adoitan contar con granxas de
cría e ceba, e polo outro situaríanse as
chamadas explotacións de ciclo pechado, que
adoitan ter ata unhas 3.000 nais.

As granxas de explotación de porcas nais
ocúpanse da alimentación das reprodutoras e
dos leitóns. Estes saen despois cara ás
granxas de preceba, ceba ou mixtas (cun peso
duns 7 kg no caso de que vaian cara ás granxas
de preceba e de 20 kg para as de ceba), e nelas
engordan ata que alcanzan o peso de
sacrificio (105 kg).

As explotacións de ciclo pechado realizan
todo o proceso de produción: coidado e
alimentación das reprodutoras e dos leitóns e
a ceba dos porcos ata alcanzaren o peso para
o sacrificio (ben directamente ou encargando
unha parte do proceso a outra granxa). Pola
súa banda, os grandes grupos gandeiros
integran todo o proceso, habitualmente en
granxas separadas, de tal forma que a
integradora proporciona os animais, o penso e
a asistencia veterinaria e o gandeiro contribúe
coas instalacións e a man de obra.

O ciclo de produción da carne de porcino
comeza coa adquisición das porcas “bisavoas”
a empresas de especialización xenética. Estas
serán criadas e da súa descendencia sairán os
“avós” e as “avoas”, das que descenderán as
porcas “nais”, que terán unha descendencia
media de 30 leitóns/ano (cunha media de 7
partos na vida da nai).

O grao de verticalización da fase
transformadora no caso da carne de
porco é menor que o existente no sector
avícola.

O grao de verticalización da fase
transformadora no caso da carne de porco é
menor que o existente no sector avícola, se
ben se atopa en claro crecemento, impulsado
polo proceso de concentración de vendas na
gran distribución. Nesta fase pódense
diferenciar tres grandes subfases (matanza,
despezamento e fileteado), que poden
realizarse en instalacións pertencentes ben a
unha única empresa ou a varias. Unha parte
significativa das salas de despezamento
independentes dos matadoiros son tamén
almacenistas de carnes, mentres que noutras
ocasións estas instalacións pertencen a
empresas da distribución.

O matadoiro recibe os animais, realiza o
sacrificio, o faenado, a clasificación e a
aireación do canal e asume tamén
habitualmente a venda dos refugallos, a
xestión dos residuos e o transporte do canal
ao almacenista, á carnicería ou á sala de
despezamento. No caso de intervir esta
última, nela realízase o despezamento do
canal e xestiónase tamén o envasado das
pezas ao baleiro, a eliminación dos residuos
xerados e a loxística para o seu traslado ao
almacenista, á industria de segunda
transformación, á plataforma da gran
distribución, á carnicería ou á sala de
fileteado.
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A sala de fileteado ocúpase de filetear ou
preparar a carne, do envasado, do tratamento
en atmosfera controlada, do selado e da
etiquetaxe, e xestiona tamén a eliminación
dos residuos xerados e o transporte á
plataforma da gran distribución.

Ademais das diversas empresas que se
encargan do transporte, no caso do porcino
aínda existe, cunha importancia decrecente, a
figura dos comerciantes grosistas, que se
encargan en moitos casos da comercialización
e do traslado das carnes á carnicería
tradicional e, sobre todo, á canle de
hostalería.

Deste xeito, igual que sucedía co vacún, as
tipoloxías do produto que se vai comercializar
e as do punto de venda no que se comercialice
determinan a liña de produción,
transformación e comercialización para a
venda da carne de porco en fresco.

Os axentes que compoñen a cadea de valor
son os seguintes:

» Produción (granxas de porcas nais,
granxas de preceba e ceba e explotación
de ciclo pechado, transporte de animais
vivos).

» Transformación (matadoiros e sala de
despezamento, salas de fileteado,
comerciante por xunto e trasporte de
carne).

» Distribución (gran distribución e comercio
tradicional).

» Empresas auxiliares (provedores de
materia prima, enerxía, maquinaria,
tecnoloxía etc.).

Na Figura 5.2-2 indícanse os principais
modelos da cadea de valor, en función da
configuración (tradicional ou moderna).

Matadoiro
Sala de
despece

Cría Ceba

Cría Ceba

Cría Ceba

Grosistas Tenda tradicional

A. Configuración tradicional

B. Configuración moderna
B1

B2

PRODUCIÓN TRANSFORMACIÓN/COMERCIALIZACIÓN VENTA EN TENDA

Matadoiro Sala de
despece

PRODUCIÓN TRANSFORMACIÓN/COMERCIALIZACIÓN VENTA EN TENDA

Matadoiro Sala de
despece

Plataforma
Distribución

Súper e
hipermercados

Plataforma
Distribución

Súper e
hipermercados

PRODUCIÓN TRANSFORMACIÓN/COMERCIALIZACIÓN VENTA EN TENDA

Sala de
fileteado

Figura 5.2-2 Distintas configuracións da cadea de valor do porco. (Fonte: Observatorio dos prezos dos alimentos
[MARM].)
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5.2.3. A CADEA DE VALOR DA
CARNE FRESCA DE POLO

Tratar de simplificar en só unha ou dúas
cadeas de valor o proceso de produción,
transformación e comercialización da carne
de polo non é unha tarefa doada, debido á
gran diversidade de elos que poden existir nas
mesmas, polo que debemos de asumir xa
desde o inicio que sempre suporá unha
simplificación e non reflectirá por tanto todas
as variacións posibles. Neste apartado
centrámonos en dúas delas en función de que
o produto comercializado final sexa polo en
canal ou despezado.

No caso do mercado da carne de polo gran
parte do proceso de produción está integrado
de xeito que a empresa integradora asume
todo o proceso de produción. Esta empresa ou
cooperativa adoita encargarse de xestionar as
granxas de nais e incubadoras, para
posteriormente contratar a ceba dos polos ás
granxas que fornece de animais, penso e
asistencia técnica e veterinaria.

No caso do mercado de carne de polo
gran parte do proceso de produción
está integrado de maneira que a
empresa integradora asume todo o
proceso de produción.

A cadea de valor da carne de polo comeza coa
compra de “poliñas” dun día a unha das dúas
ou tres empresas multinacionais que
traballan ese produto (un produto altamente
diferenciado e que require altos
investimentos en I+D no apartado da xenética
animal). Estas “poliñas” convértense en
galiñas reprodutoras logo de 20 semanas de
cría, que se dedican á produción de ovos para
incubar nas salas de incubación, que
normalmente son propiedade da integradora.
Da incubación saen polos (que se eliminarán)
e galiñas pesadas, que son as que se dedicarán
á posta de ovos para a cría de polos de
engorde.

A empresa integradora transporta os pitos
dun día ata a granxa de ceba para o seu
engorde. Alí, os granxeiros son responsables
do mantemento e coidado dos animais e de
realizar as faenas necesarias para que os pitos

GRANXAS DE NAIS
E SALAS DE INCUBACIÓN

MATADOIRO SALA DE DESPECE GRAN DISTRIBUCIÓN

COMERCIO TRADICIONALGRANXAS DE CEBO

PRODUCIÓN

EMPRESAS INTEGRADORAS = OU > DO 90% DA PRODUCIÓN

TRANSFORMACIÓN COMERCIANTES
POLO MIÚDO

Figura 5.2-3 Cadea de valor simplificada da carne fresca de polo. (Fonte: Observatorio dos prezos dos alimentos
(MARM)).
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se atopen nas condicións hixiénico-sanitarias
e de confort que requiren e para o seu
engorde. O gandeiro recibe un pago que en
moitos casos se compón dunha parte mínima
fixa e dunha variable que oscila en función dos
rendementos conseguidos.

Cando o polo alcanza o peso para o sacrificio,
a empresa integradora encárgase de recollelo
nas granxas e de transportalo ao matadoiro
para o seu sacrificio e faenado, pois a
comercialización en orixe do pito vivo é moi
pouco significativa. Deste xeito, as empresas
integradoras asumen todo o proceso de
produción, transformación e transporte aos
distribuidores, que son quen se encargarán da
súa comercialización nos puntos de venda.

As empresas integradoras normalmente
teñen matadoiros da súa propiedade onde
sacrifican a súa produción. Unha vez realizado
o sacrificio e faenado, os canais de polo son
clasificados para envasar e etiquetar ou
envialos ás salas de despezamento, situadas
xeralmente nas mesmas instalacións dos
matadoiros, para o seu procesamento e
posterior posta en bandexas.

Os canais (máis do 60% da carne de polo
comercializada en España) ou as bandexas de
pezas de polo consérvanse nas cámaras de
refrixeración ata a súa expedición e
transporte cara á plataforma loxística da
distribución.

A subministración á gran distribución (cadeas
de supermercados e grandes supermercados)
realízase a través das plataformas loxísticas
das cadeas de distribución e a venda ao
consumidor final realízase nos lineais (canais
e despezamento) ou en mostradores
específicos. Outra parte da produción tamén
se distribúe a través do pequeno comercio
(carnicerías, tendas tradicionais etc.), onde se
venden canais enteiros ou despezados.

O grupo COREN, principal produtor de polo en
Galicia, produce arredor dun millón de polos á
semana: o 90% é polo de engorde (común) e o
10% son polos campeiros ou criados en
semiliberdade, dos que entre o 1% e o 2%
serían ecolóxicos (é dicir, apenas uns 12.000-
15.000). O grupo Coren é o maior comerciante
de polo ecolóxico de España, o que reflicte o
pequeno tamaño deste mercado a día de hoxe.

A cría de polo é deficitaria, cuns custos
que se sitúan ao redor de 2,80-2,85 €/kg
e un prezo de venda dun 2,40 €/kg.

Existe unha clara convicción dentro do sector
sobre a necesidade de ir cara a produtos máis
diferenciados. A cría do polo é deficitaria,
cuns custos que se sitúan arredor de 2,80-
2,85 €/kg e un prezo de venda duns 2,40 €/
kg²¹, e con moitas dificultades para subir o
prezo, ao se tratar dun produto que actúa
como reclamo por parte da moderna
distribución.

Os axentes que compoñen a cadea de valor da
carne de polo son os seguintes:

» Produción (empresas integradoras,
granxas de nais e salas de incubación e
granxas de ceba).

» Transformación (empresas integradoras,
matadoiros e salas de despezamento).

» Distribución (gran distribución e comercio
tradicional).

» Empresas auxiliares (provedores de
materia prima, enerxía, maquinaria,
tecnoloxía etc.).

Os principais modelos da cadea de valor
represéntanse na Figura 5.2-4.

21. O estudo do MAMA “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de avicultura de carne. Campaña 2010”, cifraba as
perdas da cadea de produción para este tipo de produto en aproximadamente o 3 %.
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Matadoiro Tenda tradicional

PRODUCIÓN

Granxas de ceba

TRANSFORMACIÓN VENTA POLO MIUDO

A. Configuración tradicional

Granxas de ceba Matadoiro Sala de
despece

Plataforma
Distribución

Súper e
hipermercados

B. Configuración moderna

PRODUCIÓN TRANSFORMACIÓN VENTA POLO MIUDO

Produtor
Matadoiro ou

Sala de despece Retallista

PRODUCIÓN TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN POLO MIUDO

Granxas de nais e salas de incubación:

Compra de reprodutoras

Alimentación

Coidados técnicos sanitarios

Retirada de residuos e cadáveres

Carga e transporte de ovos ás salas de incubación

Coidado na incubadora

Control de calidade e rastrexabilidade

Carga e transporte dos pitos e granxas de ceba

Granxas de ceba:

Alimentación

Coidados ceba

Coidados sanitarios

Control de calidade e rastrexabilidade

Retirada de residuos e cadáveres

Carga e transporte ao matadoiro

Matadoiros:

Recepción

Sacrificio

Acondicionado do canal

Almacenamento

Control de calidade e
rastrexabilidade

Retirada de residuos

Recepción e xestión de
pedidos

Transporte á sala de
despece, tenda ou
centro loxístico

Sala de despece:

Despece

Envasado

Almacenamento

Control de calidade e
rastrexabilidade

Retirada de residuos

Recepción e xestión de
pedidos

Transporte á sala de
despece, tenda ou
centro loxístico

Actividades en fase de venda en tenda:

Transporte aos puntos de venta (só gran
distribución)

Despece en punto de venta (no seu caso)

Venda ao consumidor enteiro ou despezado

Reposición e control

Figura 5.2-4 Configuración máis estendida da cadea de valor da carne de polo. (Fonte: Observatorio dos prezos dos
alimentos [MARM].)

Figura 5.2-5 Actividades que realizan os diferentes axentes da cadea de valor do polo. (Fonte: Observatorio dos prezos
dos alimentos [MARM].)

Na Figura 5.2-5 represéntanse as principais actividades por cada elo da cadea de valor da carne
de polo.
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Produtor
Matadoiro ou

Sala de despece

PRODUCIÓN TRANSFORMACIÓN

Matadoiro ou
Sala de despece

TRANSFORMACIÓN

Retallista

DISTRIBUCIÓN POLO MIUDO

Actividades fase produción:

Compra de reprodutoras e
reposición

Alimentación e coidados das
reprodutoras

Compra de seme e cubricións

Cría e ceba dos cazapos

Coidados sanitarios

Retirada de residuos e cadáveres

Mantemento de instalacións

Comercialización dos coellos en vivo

Actividades fase trasformación:

Compra dos coellos, recollida na
granxa e transporte ao matadoiro

Recepción, sacrificio dos animais e
faenado dos canais

Despece (de ser o caso) e envasado

Almacenamento

Control de calidade e
rastrexabilidade

Retirada de residuos

Recepción e xestión dos pedidos

Transporte ao centro loxístico e
almacén do comerciante por xunto

Actividades fase comercialización
en destino:

Compra do produto ao matadoiro

Recepción e almacenamento

Recepción e xestión de pedidos

Preparación de pedidos e transporte
ao punto de venda

Actividades fase distribución
retallista:

Compra do produto ao matadoiro ou
ao comerciante por xunto

Preparación de pedidos e transporte
ao punto de venda (só en gran
distribución)

Despece no punto de venda (no seu
caso)

Venda ao consumidor enteiro ou
despezado

Reposición e control

Retirada de residuos

Figura 5.2-6 Actividades que realizan os diferentes axentes da cadea de valor do coello. (Fonte: Observatorio dos pre-
zos dos alimentos [MARM].)

5.2.4. A CADEA DE VALOR DA
CARNE FRESCA DE COELLO

A cadea de valor da carne de coello
estrutúrase en varias fases nas que se
distribúen os axentes que participan no sector
(granxas de cría e ceba de coellos, matadoiro
e sala de despezamento, comerciante por
xunto, tenda tradicional e distribución
moderna).

A fase de produción abarca desde o
nacemento do cazapo ata a súa venda para o
sacrificio. Todo o proceso de produción
realízase na mesma explotación. Polo xeral, o
cunicultor adquire as nais de raza selecta e
compra o seme para as cubricións nun centro
de inseminación artificial. Os gandeiros
encárganse do coidado e da alimentación das
reprodutoras, das cubricións, da cría e da ceba
dos cazapos ata alcanzaren o peso para o
sacrificio (entre 2 e 2,2 kg).

As empresas integradoras teñen pouco peso
no sector e adoitan limitarse a fornecer o
penso ao gandeiro e comprarlle os coellos.
Con todo, o grao de integración dos gandeiros
en cooperativas é significativo.

Unha vez acadan o peso de sacrificio,
trasládanse os animais ao matadoiro, onde se
sacrifican e se acondicionan os canais para a
súa comercialización. A comercialización
realízase a través dos comerciantes grosistas
ou de plataformas de distribución. Os
grosistas compran os canais ou pezas de
coello ao matadoiro e véndenas sobre todo ao
comercio tradicional. Os matadoiros de aves
adoitan actuar con frecuencia como grosistas
de coello.

Os axentes que compoñen a cadea de valor
son os seguintes:

» Produción (granxas de cría e ceba).

» Transformación (matadoiros e sala de
despezamento, comerciante por xunto e
trasporte de carne).

» Distribución (gran distribución e comercio
tradicional).

» Empresas auxiliares (provedores de
materia prima, enerxía, maquinaria,
tecnoloxía etc.).

As principais actividades en función do elo da
cadea de valor aparecen presentadas na
Figura 5.2-6.
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5.3. AS INTERPROFESIONAIS NO SECTOR
CÁRNICO ESPAÑOL
As Organizacións Interprofesionais
Agroalimentarias son organizacións nacionais
e privadas, sen ánimo de lucro, recoñecidas
polo Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) e constituídas por
organizacións representativas da produción,
transformación e/ou comercialización dun
sector ou grupo de produtos. En España están
reguladas pola Lei 38/1994, do 30 de
decembro, reguladora das OIA e polo Real
Decreto 705/1997, do 16 de maio, polo que se
aproba o Regulamento da Lei 38/1994, do 30
de decembro, reguladora das organizacións
interprofesionais agroalimentarias,
modificada pola Lei 13/1996, do 30 de
decembro, de medidas fiscais, administrativas
e de orde social.

As interprofesionais fináncianse a través da
extensión de norma. A extensión de norma é o
recoñecemento, por parte do MAPA
(Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), dun acordo adoptado no seo
dunha Organización Interprofesional
Agroalimentaria (OIA) para aqueles supostos
contemplados na lei. Este recoñecemento
publícase mediante unha orde ministerial no
Boletín Oficial del Estado (BOE). O convenio é
obrigatorio para todos os produtores e
operadores do sector, formen ou non parte da
OIA, incluso no que se refire ás achegas
económicas que cómpre realizar para a súa
execución.

Para levar a cabo a extensión da norma
requírese contar como mínimo, co apoio do
50% dos produtores e operadores das
distintas ramas profesionais implicadas, que
deberán representar, pola súa banda, polo
menos as dúas terceiras partes das
producións afectadas.

» Os acordos deben referirse aos sete
supostos seguintes:

› A calidade dos produtos, incluídos
nela todos os aspectos relacionados
coa saúde dos mesmos ou das súas
materias primas, así como a súa
normalización, acondicionamento e
envasado, sempre que non existan
disposicións regulamentarias na
materia ou que, no caso de existiren,
as devanditas disposicións
contribúan ao seu cumprimento ou se
planeen as demandas da mesma.

› A mellor información e coñecemento
sobre as producións e mercados.

› Accións de promoción que beneficien
o sector ou produto correspondente.

› Actuacións dirixidas ao fomento da
investigación.

› Actuacións dirixidas ao
desenvolvemento e á innovación
tecnolóxica (I+D+i) nos distintos
sectores.

› A mellor protección do medio
ambiente.

› A elaboración de contratos tipo
compatibles coa normativa nacional
e comunitaria.

A súa prórroga deberá ser solicitada ao
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación e ser aprobada por este.

Cando sexan necesarias achegas económicas,
estas só poderán destinarse aos obxectivos
recollidos na orde de ampliación da norma.
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En España existen seis organizacións
interprofesionais que representen o sector
gandeiro cárnico (ASICI, AVIANZA, INTERCUN,
INTEROVIC, INTERPORC e PROVACUNO).

» ASICI. A Asociación Interprofesional del
Cerdo Ibérico agrupa os produtores e as
industrias transformadoras de produtos
ibéricos.

» AVIANZA. A Asociación Interprofesional
Española da Carne de Ave agrupa tanto as
explotacións e os centros de produción
como as salas de despezamento e
transformación.

» INTERCÚN. A Organización Interprofesio-
nal de Fomento do Sector da Cunicultura
integra representantes da industria pro-
dutora e empresas transformadoras-co-
merciantes de carne de coello.

» INTEROVIC. A Organización Interprofesio-
nal de Carne de Ovino e Caprino represen-
ta os produtores desta rama gandeira e os
industriais e comerciantes que xeran e dis-
tribúen produtos derivados.

» INTERPORC. A Organización Interprofe-
sional Agroalimentaria do Porco Branco
representa todos os sectores da cadea de
valor do porco branco: produción,
transformación e comercialización.

» PROVACUNO. A Organización Interprofe-
sional Agroalimentaria da Carne de Vacún
está integrada polas principais organi-
zacións do sector produtor e do sector de
transformación/comercialización.

5.3.1. ASICI (ASOCIACIÓN
INTERPROFESIONAL DEL CERDO
IBÉRICO)

Constituída en 1992 e recoñecida como
Organización Interprofesional
Agroalimentaria desde 1999, ten como fins a
mellora da calidade dos produtos de todos os
procesos que interveñen na cadea
agroalimentaria, para o que efectúa o
seguimento desde a fase de produción até a
chegada ao consumidor. As actividades que
desenvolve están relacionadas con:

» Levar a cabo accións que permitan o
mellor coñecemento, eficacia e
transparencia dos mercados.

» Estudo dos mercados e das evolucións e
tendencias de consumo.

» Seguimento da calidade e dos procesos
desde a produción ao consumidor final.

» Promover a investigación e o
desenvolvemento que impulsen a
innovación.

» Promoción e difusión dos produtos de
porco Ibérico.

» Promover unha información axeitadas aos
consumidores.

» Realizar actuacións que teñan por obxecto
a defensa do medio ambiente.

» Desenvolver actuacións que permitan
unha adaptación permanente dos
produtos agroalimentarios ás demandas
de mercado.

» A defensa da raza ibérica.
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A través da Orde APA/929/2021, do 31 de
agosto, prorrógase o Convenio da Asociación
Interprofesional do Porco Ibérico ao conxunto
do sector e fíxase a achega económica
obrigatoria para a realización das actividades
de fomento do coñecemento e consumo dos
produtos ibéricos, apoio para investigación,
desenvolvemento e innovación tecnolóxica,
así como de mantemento e mellora do
sistema informático para a rastrexabilidade e
calidade de produtos ibéricos, co obxecto de
contribuír ao cumprimento da norma de
calidade para a carne, xamón, paleta e cana de
lombo ibérico, por cinco anos.

A achega económica total de cada ano será de
sesenta céntimos de euro e aplicarase aos
porcos ibéricos sacrificados e aos produtos
que se comercialicen cumprindo o Real
Decreto 4/2014, do 10 de xaneiro. Cada rama
profesional contribuirá co 50 % do importe da
achega, que se denominan “cota de
produción” e “cota de transformación”. O
importe da achega económica obrigatoria
permanecerá inalterado cada ano de vixencia
da presente prórroga da norma.

A achega económica total componse de dous
apartados:

» A primeira, de 44 céntimos de euro, para
os obxectivos a), b) e d) anteriores mencio-
nados no artigo 3.1, aplicarase a todos os
porcos sacrificados como ibéricos. En-
téndese por porcos sacrificados como
ibéricos, para os efectos da presente ex-

tensión estándar, os que teñan un docu-
mento coa información sobre a súa raza,
idade e dieta (ou Informe REA) emitido por
calquera das entidades autorizadas para
iso no marco da Norma Ibérica de Calidade
(entidades de inspección ou órganos de
control dunha DOP). A «cota de produ-
ción» deste primeiro tramo será de 22
céntimos de euro e a «taxa de trami-
tación» doutros 22 céntimos de euro, e
aplicaranse a todos os porcos sacrificados
como ibéricos.

» O segundo tramo, de 16 céntimos de euro,
para os obxectivos c) e d) do artigo 3.1 des-
ta orde, será de aplicación aos canais de
porcos sacrificados como produtos
ibéricos que cumpran os pesos mínimos
establecidos na Norma de Calidade. Os
xamóns e paletas de canal axeitado con-
tribuirán o 75% desta sección e as carnes
e os lombos, o 25%.

A “cota de produción” e a “cota de
transformación” deste segundo tramo
aplicaranse na súa totalidade aos canais
adecuados en peso de porcos sacrificados
como Xamón Ibérico, sempre que os seus
xamóns e paletas estean identificados coa
Norma Calidade Asignada por ASICI e as súas
carnes se comercialicen como ibéricas.

O destino do total dos recursos xerados coas
citadas achegas repartirase entre os
obxectivos desta ampliación de norma nas
porcentaxes que se indican na Táboa 5.3-1 :

Táboa 5.3-1 Finalidade das achegas económicas na extensión de norma do sector da carne da porcino. (Fonte: Páxina
web da interprofesional ASICI.)

Finalidade % recursos

Promoción do coñecemento e consumo de produtos ibéricos 58,00

Investigación, desenvolvemento, innovación tecnolóxica e estudos 10,00

Mantemento e mellora do sistema informático de rastrexabilidade e calidade dos produtos ibéricos
(ÍTACA) e colaboración para o cumprimento da norma de calidade. 25,00

Xestión e seguimento da extensión de norma 7,00
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5.3.2. AVIANZA (ASOCIACIÓN
INTERPROFESIONAL DA CARNE DE
AVE)

Representa o 95% das compañías vinculadas
ao sector avícola, tanto de carne de polo e de
pavo como doutras aves. En total suman máis
de 5.000 granxas e centros de produción e 281
salas de despezamento e procesamento, que
dan emprego directo e indirecto a 40.000
profesionais. Entre os seus obxectivos
atópase tamén a consolidación do sector
avícola como referente de calidade e
profesionalidade no mercado exterior para
favorecer as exportacións.

Non conta con extensión de norma vixente na
actualidade.

5.3.3. INTERCUN (ORGANIZACIÓN
INTERPROFESIONAL DE FOMENTO
DO SECTOR DA CUNICULTURA)

Foi recoñecida no ano 2000 polo Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Representa
o 87% dos produtores de carne de coello de
España e o 90% das empresas de
transformación/comercialización.

Os seus obxectivos son:

» Busca da transparencia e eficacia.

» Conseguir a máxima calidade nos
produtos e no control dos procesos.

» Construción de medios de información ao
consumidor e promoción do consumo de
carne de coello como un excelente
alimento, saudable e esencial na dieta
mediterránea.

» Investigación e desenvolvemento nos
diversos ámbitos onde pode avanzar a
cunicultura e a carne de coello.

» Coidado e mellora do medio ambiente.

A Orde APA/1201/2020, do 14 de decembro,
pola que se estende o convenio da
Organización Interprofesional de Fomento do
Sector Cunícola ao conxunto do sector e se
fixa a achega económica obrigatoria para a
realización de accións de comunicación e
promoción da carne de coello establece a
mellora do coñecemento e da imaxe sectorial,
o apoio á internacionalización do sector e a
mellora da competitividade, da estrutura
sectorial, da transparencia e da estabilidade
durante tres anos.

As achegas económicas obrigatorias para o
sector da produción e para o da
transformación/comercialización teñen
carácter paritario. Para os produtores serán
de 0,01 euros por kg de coello vivo, producido
en España, entregado en matadoiro durante
os tres anos de aplicación da norma. Para os
matadoiros ou entidades intermediarias a
achega será de 0,01 euro por cada kg real de
coello vivo sacrificado ou comercializado.

O destino dos recursos distribúese segundo
as porcentaxes indicadas na Táboa 5.3-2.

Táboa 5.3-2 Finalidade das achegas económicas na ex-
tensión de norma do sector da carne de coello. (Fonte:
Páxina web da interprofesional INTERCUN.)

Finalidade % recursos

Promoción, comunicación e mellora da imaxe 75,00 – 80,00

Internacionalización 5,00 – 10,00

Competitividade, vertebramento e transparencia
sectorial 10,00 – 15,00

Xestión, seguimento e comunicación da extensión de
norma 5,00
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5.3.4. INTEROVIC (ORGANIZACIÓN
INTERPROFESIONAL DEL OVINO Y
CAPRINO DE CARNE)

Representa o 85 % da rama produtora e o
88 % da rama comerciante/transformador. A
súa extensión de norma réxese actualmente
pola Orde APA/1203/2020, do 14 de decembro,
pola que se estende o convenio da
Organización Interprofesional de Ovino e
Caprino para a Carne a todo o sector e se fixa
a achega económica obrigatoria para a
realización de investigación,
desenvolvemento e innovación tecnolóxica, a
realización de actividades de promoción e
actuacións que beneficien o sector e melloren
a información e o coñecemento sobre as
producións e mercados de carne de ovino e
caprino, durante cinco anos.

Os produtores de animais criados en España e
destinados a sacrificio no territorio nacional
teñen que contribuír 6 céntimos de euro por
cada canal destinado ao mercado. Os
comerciantes de animais criados no Reino de
España e sacrificados en solo nacional
deberán achegar 6 céntimos de euro por cada
canal destinado ao mercado.

O destino dos recursos distribúese segundo
as porcentaxes da Táboa 5.33.

5.3.5. INTERPORC
(INTERPROFESIONAL DE PORCINO
DE CAPA BLANCA)

A Organización Interprofesional
Agroalimentaria de Porco de Capa Branca
(INTERPORC) é unha organización sen ánimo
de lucro na que están representados todos os
sectores da cadea de valor do porco de capa
branca: produción, transformación e
comercialización. É a organización
interprofesional máis importante do sector
cárnico polo volume de produción de porcino
no noso país. Ten por obxectivos:

» Contribuír ao desenvolvemento económi-
co e á rendibilidade do sector e apoiar o
seu proceso de internacionalización.

» Mellorar a percepción da carne e dos
produtos do porco de capa branca,
trasladando as súas propiedades
nutricionais, as súas vantaxes saudables e
a súa alta calidade aos consumidores e aos
profesionais sanitarios.

» Promover a innovación e a investigación
aplicada para resolver problemas
específicos do sector porcino.

» Promover a imaxe do sector porcino como
exemplo de produción sostible.

» Compartir as preocupacións sectoriais ao
longo de toda a cadea de valor.

A través da Orde APA/1011/2019, do 30 de
setembro, faise extensivo o convenio da
Asociación Interprofesional do Porcino de
Capa Branca a todo o sector e fíxase a
obrigatoriedade de achega económica para a
realización de actividades de fomento do
consumo de carne de porcino no mercado
interior, apoio á internacionalización sectorial,
promoción xenérica e defensa da imaxe do

Táboa 5.3-3 Finalidade das achegas económicas na ex-
tensión de norma do sector da carne de coello. (Fonte:
Páxina web da interprofesional INTEROVIC.)

Finalidade % recursos

I+D+i no sector ovino e caprino 5,00

Accións de promoción en beneficio do sector 80,00

Mellor formación e coñecemento sobre producións e mercados 5,00

Xestión da extensión de norma 10,00
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sector e da súa gandaría, apoio á produción
gandeira, sustentabilidade e xestión de crises
sectoriais, mellora da calidade e innovación
tecnolóxica e optimización do coñecemento e
transparencia informativa do sector porcino
de capa branca española, durante as
campañas 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.

O canon de produción é de 4 céntimos de euro
por cada porco adulto vivo de capa branca
entregado a un matadoiro situado en
territorio español para o seu sacrificio e será
aboado polos produtores porcinos e os
participantes ou intermediarios que
entreguen os porcos adultos vivos no
matadoiro para o seu sacrificio.

A taxa do matadoiro é de 4 céntimos de euro
por cada porco adulto vivo de pelaxe branca
sacrificado nun matadoiro situado en
territorio español e será aboado polos
matadoiros.

A taxa de industrialización, correspondente ás
actividades específicas das industrias
elaboradoras de produtos elaborados a partir
de carne de porco de capa branca. Será
achegada polas industrias transformadoras,
seguindo un sistema de módulos no que as
cotas anuais que debe aboar cada industria
son establecidas en función do seu nivel de
actividade.

A distribución porcentual dos recursos
económicos entre as distintas liñas básicas de
actuación definidas na ampliación da norma
será a indicada na Táboa 5.3-4.

5.3.6. PROVACUNO
(INTERPROFESIONAL DA CARNE
DE VACÚN)

Constituíuse no ano 2014 polos
representantes das principais organizacións
do sector produtor, da comercialización e da
transformación de carne de vacún, e hoxe
agrupa o 86,7% da transformación e
comercialización e o 85% do sector produtor.

A finalidade básica desta interprofesional é a
defensa dos intereses do sector cárnico en
todas as súas etapas, desde a produción ata a
comercialización.

De acordo cos estatutos aprobados por todos
os membros da organización, os obxectivos de
Provacuno son:

» Defender os intereses do sector da carne
de vacún na produción, transformación e
comercialización.

» Garantir o funcionamento eficiente da
cadea de valor.

» Fomentar as boas prácticas nas relacións
entre os seus membros.

Táboa 5.3-4 Finalidade das achegas económicas na ex-
tensión de norma do sector da carne de porco. (Fonte:
Páxina web da interprofesional INTERPORC.)

Áreas estratéxicas Áreas básicas de actuación

Promoción e
comunicación (53 %)

I. Promoción e comunicación no mercado interior
(29 %)

II. Promoción internacional (24 %)

Imaxe sectorial,
Produción gandeira,
I+D+i, Estudos,
Información e
sustentabilidade (37 %)

III. Produción gandeira: mellora da imaxe sectorial,
sustentabilidade e crise da xestión (23 %)

IV. I+D+i, calidade, bioseguridade e sanidade
animal (8 %)

V. Estudos e sistemas de información (6 %)

Xestión da ampliación de
norma (10 %) V. Xestión da ampliación de norma (10 %)

Total (100 %) Total 100 %
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» Orientar a produción de carne de vacún ás
demandas do mercado e dos
consumidores.

» Promover a imaxe do sector polos seus
métodos de produción sostibles e
respectuosos co medio ambiente.

» Promover o consumo responsable a través
das propiedades nutricionais e saudables,
a alta calidade e a seguridade alimentaria
da carne de vacún.

» Investigar e desenvolver procesos de
innovación para mellorar a calidade da
carne de vacún en todas as fases da cadea.

» Apoiar o proceso de internacionalización
das empresas do sector a través dos
mercados de exportación.

» Ofrecer unha imaxe positiva da carne
española.

A Orde APA/1398/2018, do 14 de decembro,
pola que se amplía ao conxunto do sector o
convenio da Organización Interprofesional
Agroalimentaria da Carne de Vacún e se fixa a
achega económica obrigatoria, establece a
realización de actividades de comunicación e
promoción no mercado interior e exterior,
proxectos de investigación, desenvolvemento,
innovación tecnolóxica e estudos, así como
actuacións dirixidas a coñecer mellor o sector
e a unión da cadea vacún nun período de tres
anos.

Establécese unha cota de produción de 50
céntimos de euro por cada bovino vivo
entregado ao matadoiro para o seu sacrificio.
Será aboado polos produtores, entrantes,
intermediarios ou operadores comerciais de
gando bovino que entreguen bovinos vivos
para o seu sacrificio nun matadoiro no
territorio nacional.

Establécese unha cota de transformación/
comercialización de 50 céntimos de euro por
cada bovino sacrificado nun matadoiro en
territorio español. O canon de
transformación/comercialización será aboado
polos matadoiros comerciais, matadoiros
mixtos, ou calquera outro tipo de operador
que comercialice a carne de bovino sacrificado
en matadoiros en territorio español.

A distribución porcentual dos recursos
económicos entre as distintas liñas básicas de
actuación definidas na ampliación da norma
será a indicada na Táboa 5.3-5:

Táboa 5.3-5 Finalidade das achegas económicas na ex-
tensión de norma do sector da carne de vacún. (Fonte:
Páxina web da interprofesional PROVACUNO.)

Finalidade % recursos

Promoción, comunicación e imaxe 65,00

Competitividade e unión da cadea 25,00

Xestión da extensión de norma 10,00

Imaxe cedida por BOAGA. Autor Xurxo Lobato
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Imaxe cedida por BOAGA. Autor Xurxo Lobato

5.4. CONCLUSIÓNS

» As cadeas de valor son moi variables en
función da especie. A cadea de distribución
tradicional caracterízase xeralmente por
unha menor eficiencia en custos e maiores
marxes brutas, fronte ámáis moderna, que
é máis eficiente e presta maior atención
aos produtos e á súa rastrexabilidade.

» A heteroxeneidade do sector vacún afecta
a todas as fases da cadea, con diferenzas
desde a orixe referidas aos sistemas pro-
dutivos, á dimensión dos cebadeiros, ás
razas, ao peso e á idade ao comezo da
ceba, etc.

» O proceso de transformación e primeira
comercialización na carne de vacún
presenta un grao de verticalidade e
integración moito menor que nas outras
carnes.

» Existe unha falta de información fiable e
representativa dos custos de produción
nas explotacións cárnicas de vacún á que
se lle debería de buscar solución.

» O sector do porcino de capa branca carac-
terízase por unha maior homoxeneidade e
un maior grao de verticalidade.

» Na cadea de valor da carne de polo o pro-
ceso de produción está integrado, de xeito
que a empresa integradora asume todo o
proceso de produción.

» Existe unha clara convicción dentro do sec-
tor sobre a necesidade de ir cara a produ-
tos máis diferenciados.

» A cría do polo é deficitaria, cuns custos que
se sitúan arredor de 2,80-2,85 €/kg e un
prezo de venda duns 2,40 €/kg , e con
moitas dificultades para subir o prezo, ao
tratarse dun produto que actúa como
reclamo por parte da moderna
distribución.

» Máis do 60% da carne de polo que se co-
mercializa en España véndese en formato
de canal.

» As empresas integradoras teñen pouco
peso no sector da cunicultura e adoitan li-
mitarse a fornecer o penso ao gandeiro e
comprarlle os coellos. Con todo, o grao de
integración dos gandeiros en cooperativas
é significativo.
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» En España existen seis organizacións
interprofesionais que representen o sector
gandeiro cárnico: ASICI (cerdo ibérico),
AVIANZA (aves), INTERCUN (coellos),
INTEROVIC (ovino e caprino), INTERPORC
(porco branco) e PROVACUNO (carne de
vacún).

» As interprofesionais fináncianse a través
da extensión de norma. Isto é o reco-
ñecemento por parte do MAPA dun acordo
adoptado no seo dunha interprofesional. O
convenio é obrigatorio para todos os pro-
dutores e operadores do sector, formen
parte ou non da interprofesional, incluso
en canto ás achegas económicas que
cómpre realizar para a súa execución.

» Entre o 75% e o 80% das achegas econó-
micas realizadas na extensión de norma
das interprofesionais destínase á promo-
ción do coñecemento e do consumo e á co-
municación da imaxe do sector.

» Entre un 5% e un 10% destínase á xestión
e seguimento da extensión de norma. O
resto dos recursos distribúense entre o
I+d+i, o mantemento e a mellora dos sis-
tema de rastrexabilidade e da calidade dos
produtos, a competitividade e a inter-
nacionalización.

» A Asociación Interprofesional da Carne de
Ave (AVIANZA) non conta con extensión de
norma vixente a finais do ano 2021.
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COMÚN (PAC)

6.1. A PAC E A SÚA INCIDENCIA NO SECTOR
CÁRNICO

6.1.1. PRINCIPIOS DA PAC

A Política Agraria Común (PAC), creada en
1962 para garantir a subministración de
alimentos, constitúe unha das políticas máis
importantes no sistema institucional da
Unión Europea, xa que é a base das
subvencións que se outorgan ao sector
agrario.

Na actualidade a PAC procura mellorar a
produtividade agrícola e garantir unha
produción viable de alimentos, de xeito que os
consumidores dispoñan dunha
subministración estable a prezos accesibles.
Tamén busca garantir aos agricultores da
Unión Europea un nivel de vida razoable,
xestionar os recursos naturais dun modo
sostible e adoptar medidas para facer fronte
ao cambio climático, así como alcanzar un
desenvolvemento territorial equilibrado,
orientado cara á diversificación da actividade
agrícola e a viabilidade das zonas rurais, que
manteña viva a economía rural e impulse o
emprego na agricultura, nas industrias
agroalimentarias e nos sectores asociados.

A PAC 2015-2022, vixente na actualidade,
estrutúrase en dous piares: o primeiro piar,
con medidas anuais obrigatorias de aplicación
xeral (axudas directas e medidas de
regulación de mercado) e o segundo piar, con
medidas voluntarias adaptadas ás
particularidades territoriais nacionais e
rexionais (axudas ao desenvolvemento rural).

6.1.2. TIPOLOXÍA DE AXUDAS DA
PAC 2015-2022

Neste subapartado analízanse as diferentes
liñas de axudas da PAC para o período 2015-
2022, no ámbito dos dous piares nos que esta
se estrutura.

6.1.2.1. Axudas do primeiro piar financiadas
polo FEAGA

As liñas de axudas do primeiro piar da PAC
están integradas polos pagamentos directos á
agricultura e á gandaría establecidos no
Regulamento (UE) n.° 1307/2013 do
Parlamento Europeo e o Consello, do 17 de
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decembro de 2013, e no Real Decreto
1075/2014 , do 19 de decembro, financiados
integramente polo Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA). No caso galego constan dos
seguintes pagamentos:

a. Un pagamento básico aos agricultores
(<<pagamento básico>>)

O réxime de pagamento básico é o sistema de
axudas desligado da produción, que substituíu
o anterior réxime de pago único en vigor ata a
campaña de 2014. O valor dos dereitos de
pago básico estableceuse sobre a base dunha
referencia rexional, onde o período histórico
de referencia básico é a campaña de 2013.
Deste xeito, a asignación de dereitos de pago
básico permite que as axudas desligadas que
se conceden desde 2015 reflictan mellor a
realidade produtiva actual da nosa agricultura.

b. Un pagamento para os agricultores que
apliquen prácticas agrícolas
beneficiosas para o clima e o ambiente
(<<pagamento verde>>)

O pago verde concede un pago anual por
hectárea admisible vinculada a un dereito de
pago básico, sempre que se respecten
determinadas prácticas ambientais,
dependendo da estrutura da explotación. En
todo caso, o agricultor que pretenda activar
os seus dereitos de pago básico debe
respectar esas prácticas ambientais en todas
as hectáreas da súa explotación suxeitas aos
requisitos de “pago verde”. Considéranse
como pago verde, para os efectos do actual
período de programación da PAC, as seguintes
prácticas:

» Diversificación de cultivos. Implica que se
a terra de cultivo da explotación cobre en-
tre 10 e 30 ha deben cultivarse (polo me-
nos) dous tipos de cultivos diferentes, sen
que o principal supoña máis do 75% da de-
vandita terra de cultivo. No caso de su-
perar as 30 ha deben cultivarse (polo me-
nos) tres tipos de cultivos, sen que o

principal supoña máis do 75% e os dous
maioritarios máis do 95%.

» Mantemento dos pastos permanentes
existentes: outórgase unha especial rele-
vancia aos pastos medioambientalmente
sensibles (PMS) designados en zona Natu-
ra 2000 e prohíbese a súa conversión a ou-
tros usos, así como a labranza.

» Contar con determinadas Superficies de
Interese Ecolóxico (SIE): terras en barbeito
sen produción, cultivos fixadores de nitr-
óxeno, terras forestais e superficies
dedicadas á agrosilvicultura no marco do
Programa de Desenvolvemento Rural
(PDR), superficies con Miscanthus ou
Silphium perfoliatum e barbeitos de
plantas melíferas con especies ricas en
pole. En calquera SIE que sexa ou poida ser
produtiva está prohibido o uso de produ-
tos fitosanitarios. As explotacións con
máis de 15 ha de terra de cultivo deberán
contar cun mínimo do 5% de SIE na de-
vandita terra de cultivo.

c. Un pagamento suplementario para os
agricultores mozos que comezan a súa
actividade agrícola

Co fin de reforzar a remuda xeracional e a
competitividade do sector agrario, a PAC
contempla unha serie de axudas á
incorporación de agricultores mozos. Dentro
do primeiro piar, por unha banda atópase a
asignación de dereitos de pago básico da
Reserva Nacional, para o que se deben
cumprir unha serie de condicións recollidas no
RD 1076/2014, entre as que se encontran non
ter máis de 40 anos ou instalarse por primeira
vez nunha explotación agraria como
responsable da mesma. Por outra banda está
o pago suplementario aos agricultores mozos,
que é un incremento adicional ao pago básico,
para o que se deben cumprir as condicións
recollidas no RD 1075/2014, similares ás de
asignación de dereitos.
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d. Un réxime de axuda asociada á produ-
ción

Axudas asociadas á produción, ou axustadas,
son aquelas que se reciben por realizar un
determinado cultivo ou por criar un
determinado tipo de gando. Estas axudas
asociadas a determinados sectores agrícolas e
gandeiros en dificultades teñen por obxectivo
garantir a viabilidade económica e reducir o
risco de abandono da actividade produtiva.

Ao contrario que o pago básico, que se recibe
independentemente do tipo de cultivo que se
realice ou por manter as terras en boas
condicións para o pasto ou o cultivo, estas
axudas van dirixidas a determinados tipos de
cultivo ou de gando, neste caso de gando de
carne, dentro do cal se ven afectados os
subsectores de carne de ovino e caprino e a
carne de bovino.

As granxas de carne de bovino, ovino e caprino
reciben esta axuda por femia mantida como
reprodutora. Para recibir esta axuda é
necesario ter polo menos trinta ovellas
elixibles ou dez cabras elixibles, valor que se
pode ver reducido se a comunidade autónoma
ten menos do 2 % do censo total nacional.
Tamén será necesario, tanto para ovino como
para caprino, que se produzan unhas saídas de
0,4 cabritos ou cordeiros por femia que se
escolle ao ano. A axuda perceptible non será

maior de 60 €/animal no caso do ovino e 30 €
no do caprino.

e. Un réxime simplificado para os peque-
nos agricultores

Estas axudas están dirixidas aos agricultores
que non perciben pagos directos por importe
superior aos 1.250 euros, co obxecto de
preservar a agricultura a tempo parcial, que
tanta importancia ten en determinadas áreas
rurais.

6.1.2.2. AXUDAS DO SEGUNDO
PIAR COFINANCIADAS POLO
FEADER

Estas axudas son concedidas a través do
Programa de Desenvolvemento Rural de
Galicia 2014-2020, aprobado oficialmente
pola Comisión Europea o 18 de novembro de
2015, e contan cun orzamento de 1.186,4
millóns de euros (889,8 millóns de euros con
cargo ao orzamento da Unión Europea, 217,6
millóns de euros da xunta de Galicia e 79
millóns de euros do MAPA). O PDR estrutúrase
en 14 medidas e 45 submedidas que se
reflicten seguidamente na Táboa 6.11, entre
as que se recollen varias das que poden
resultar beneficiarios os gandeiros
produtores de carne.

Medida 1. Transferencia de coñecementos e información.

Submedida 1.1. Formación profesional e adquisición de competencias.

Submedida 1.2. Apoio ás actividades de demostración e as accións de información.

Submedida 1.3 Intercambios breves e visitas a explotacións agrícolas e forestais.

Medida 2. Servizos de asesoramento, xestión e substitución destinados ás explotacións agrícolas.

Submedida 2.1. Apoio para contribuír á obtención de servizos de asesoramento.

Submedida 2.2. Apoio para o establecemento de servizos de xestión, substitución e asesoramento agrícola e de servizos de
asesoramento forestal.

Submedida 2.3. Apoio á formación de asesores.

Táboa 6.1-1 Medidas do PDR de Galicia con incidencia directa ou indirecta no sector cárnico. (Fonte: Elaboración propia
a partir de información da Consellería do Medio Rural.)
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Medida 3. Réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios.

Submedida 3.1. Axudas á participación en réximes de calidade.

Submedida 3.2. Apoio ás actividades de información e promoción no mercado interior.

Medida 4. Investimentos en activos físicos.

Submedida 4.1. Axudas aos investimentos que melloren o rendemento e a sustentabilidade globais da explotación agrícola.

Submedida 4.2. Apoio aos investimentos en transformación/comercialización e/ou desenvolvemento de produtos agrícolas.

Submedida 4.3. Apoio aos investimentos en infraestrutura relacionada co desenvolvemento, coa modernización ou coa
adaptación da agricultura e a silvicultura.

Submedida 4.4. Apoio aos investimentos non produtivos vinculados ao cumprimento de obxectivos agroambientais e climáticos.

Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.

Submedida 6.1. Axuda á creación de empresas para os novos agricultores.

Submedida 6.2. Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais.

Submedida 6.3. Axuda á creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

Submedida 6.4. Axuda para os investimentos na creación e no desenvolvemento de actividades non agrícolas.

Medida 7. Servizos básicos e renovación de poboación nas zonas rurais.

Submedida 7.2. Apoio aos investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas.

Submedida 7.3. Apoio ás infraestruturas de banda ancha.

Submedida 7.4. Apoio aos investimentos na creación, mellora ou ampliación de servizos básicos locais para a poboación rural.

Submedida 7.5. Apoio aos investimentos para uso público en infraestruturas recreativas, información turística e infraestrutura
turística a pequena escala.

Submedida 7.6. Axuda para estudos/investimentos vinculados ao mantemento, á recuperación e á rehabilitación do patrimonio
cultural e natural das poboacións, das paisaxes rurais e das zonas con alto valor natural.

Medida 8: Investimentos no desenvolvemento de zonas forestais e mellora da viabilidade dos bosques.

Submedida 8.1. Axuda para a reforestación/creación de superficies forestais e mantemento e limpeza nos primeiros anos.

Submedida 8.2. Axuda para o establecemento e mantemento de sistemas agroforestais.

Submedida 8.3. Axuda para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes.

Submedida 8.4. Axuda para a reparación dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes.

Submedida 8.5. Axuda para investimentos para incrementar a capacidade de adaptación e o valor ambiental dos ecosistemas
forestais.

Submedida 8.6. Axuda para os investimentos en tecnoloxías forestais e na transformación, mobilización e comercialización de
produtos forestais.

Medida 9: Creación de grupos e organizacións de produtores.

Submedida 9.1. Creación de agrupacións e organizacións de produtores nos sectores agrícola e forestal.

Medida 10: Agroambiente e clima.

Submedida 10.1. Pago para compromisos agroambientais e climáticos.

Submedida 10.2. Apoio para a conservación e o uso e desenvolvemento sustentables dos recursos xenéticos na agricultura.
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Medida 11. Agricultura ecolóxica.

Submedida 11.1. Pago para o cambio a prácticas e métodos de agricultura ecolóxica.

Submedida 11.2. Pagos para o mantemento de prácticas e métodos de agricultura ecolóxica.

Medida 13. Pago a zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas.

Submedida 13.1. Pago de compensación en zonas de montaña.

Submedida 13.2. Pagos compensatorios para outras áreas que afrontan limitacións naturais considerables.

Medida 15. Servizos silvoambientais e climáticos e conservación dos bosques.

Submedida 15.1. Para os compromisos silvoambientais e climáticos.

Submedida 15.2 Apoio á conservación e ao fomento de recursos xenéticos forestais.

Medida 16. Cooperación.

Submedida 16.1. Apoio para a creación e o funcionamento de grupos operativos da EIP en materia de produtividade e
sustentabilidade agrícolas.

Submedida 16.2. Axudas para proxectos piloto e desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías.

Submedida 16.3. Cooperación entre pequenos operadores para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións
e recursos, así como para o desenvolvemento / a comercialización do turismo.

Submedida 16.4. Cooperación horizontal e vertical entre os axentes da cadea de distribución para o establecemento de canles
curtas e mercados locais.

Submedida 16.5. Apoio para accións conxuntas realizadas con vistas á mitigación ou á adaptación ao cambio climático e para
enfoques conxuntos con respecto a proxectos ambientais e prácticas ambientais en curso.

Submedida 16.8. Apoio para a elaboración de plans de xestión forestal ou instrumentos equivalentes.

Medida 19. Apoio para o desenvolvemento local LEADER.

Submedida 19.1. Apoio á preparación de estratexias de desenvolvemento local.

Submedida 19.2. Apoio para a realización das operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo.

Submedida 19.3. Actividades de cooperación.

Medida 21: Axuda temporal excepcional destinada aos agricultores e ás pemes especialmente afectados pola crise da
covid-19.

Submedida 21.1. Axuda temporal excepcional destinada aos agricultores e ás pemes especialmente afectados pola crise da
covid-19.
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6.1.3. CONTÍA DAS AXUDAS DO FEAGA ÁS EXPLOTACIÓNS CÁRNICAS DE
GALICIA

Segundo os datos facilitados pola Consellería do Medio Rural, as gandarías cárnicas²² recibiron no
ano 2021 un total de 55,34 millóns de euros en axudas do primeiro piar da PAC (Táboa 6.1-2). A
maior parte das axudas concéntrase nas explotacións de gando bovino, que recibiron nese ano
52,06 millóns de euros, seguido a moita distancia das explotacións de ovino e caprino que
percibiron 2,51 millóns de euros. O resto de explotacións (porcino, avícola, équidos e coellos)
concentran unha parte moi residual das axudas do primeiro piar destinadas ao sector cárnico.

A liña de axuda que alcanza os maiores importes é a relativa ao pagamento básico con 24,14
millóns de euros, seguida do pagamento verde con 12,4 millóns de euros e da axuda de vacas
nutrices 11,4 millóns de euros.

Táboa 6.1-2 Axudas do 1º piar da PAC recibidas polas explotacións cárnicas no ano 2021 (€). (Fonte: Elaboración propia
a partir de información da Consellería do Medio Rural.)

LIÑAS DE AXUDA VACÚN PORCINO
OVINO E
CAPRINO

AVÍCOLA ÉQUIDOS COELLOS TOTAL

Pagamento
básico 22.470.661,72 218.279,21 1.236.373,56 77.373,24 104.759,83 33.349,25 24.140.796,81

Pagamento
verde 11.580.757,88 111.042,58 636.911,91 40.221,03 54.505,13 17.371,74 12.440.810,27

Agricultores
mozos 1.101.264,50 7.293,68 70.745,39 7.259,38 441,27 1.187.004,22

Vacún de leite 769.361,73 1.121,49 1.529,04 208,21 9.429,18 781.649,65

Axuda vacas
nutrices 11.403.940,73 2.526,49 4.024,37 21,58 10.405,61 74,10 11.420.992,88

Cebo 3.340.808,89 488,87 7.250,25 15.689,41 3.783,59 1.803,94 3.369.824,95

Ovino 2.941,08 227.524,84 230.465,92

Cabrún 11.663,38 11.663,38

Vacún de cebo
- dereitos
especiais

132.054,43 104,04 132.158,47

Ovino/cabrún-
dereitos
especiais

13.597,98 13.597,98

Axuda asociada
aos cultivos
proteicos

3742,74 3.742,74

Disciplina
financeira 501.169,93 2.784,12 17.913,68 1.386,61 1.357,65 687,33 525.299,32

Réxime de
pequenos
agricultores

757.182,48 13.289,86 281.216,80 3.330,15 21.557,38 421,12 1.076.997,79

TOTAL 52.063.886,11 356.826,30 2.508.751,20 145.281,40 197.122,71 63.136,66 55.335.004,38

22. Para a obtención da contía das axudas por orientación produtiva prescindiuse das explotacións cuxo REAGA está rexistrado para máis
dunha especie, co fin de evitar duplicidades nas axudas computadas. Polo tanto os datos presentados correspóndense con explotacións que
contan cunha soa especie animal.
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Táboa 6.1-3 Axudas do PDR recibidas polas explotacións cárnicas no ano 2021 (€). Fonte: Elaboración propia a partir de
información da Consellería do Medio Rural.

6.1.4. CONTÍA DAS AXUDAS DO FEADER ÁS EXPLOTACIÓNS CÁRNICAS
DE GALICIA

As axudas do PDR percibidas polas explotacións cárnicas galegas ascenderon a 31,05 millóns de
euros no ano 2021. Na Táboa 6.1-3, preséntanse as axudas recibidas polas explotacións cárnicas
que teñen só unha especie animal. Do mesmo xeito que para as axudas do primeiro piar, as
explotacións de vacún son as que maiores axudas percibiron (19,28 millóns de euros). Pola contra,
as explotacións de coellos son as que menos axudas percibiron do segundo piar da PAC (0,066
millóns de euros).

A axuda ou submedida que máis beneficiou ao sector cárnico galego no ano 2021 foi a 4.1 “Axudas
aos investimentos que melloren o rendemento e a sustentabilidade globais da explotación
agrícola”, seguida da 10.1 “Pago para compromisos agroambientais e climáticos”, pola xestión
sostible de pastos. Séguenlle en orde de importancia as submedidas 13.1 “Pago de compensación
en zonas de montaña” e a 13.2 “Pagos compensatorios para outras áreas que afrontan limitacións
naturais considerables”, das que as explotacións de bovino son as principais beneficiarias polo seu
papel de xestión do territorio.

Durante o ano 2021, tamén se concederon axudas excepcionais destinadas a explotacións
afectadas pola crise da covid-19, a través da medida 21 “Axuda temporal excepcional destinada
aos agricultores e ás pemes especialmente afectados pola crise da covid-19”.

SUBMEDIDA VACÚN PORCINO
OVINO E
CAPRINO

AVÍCOLA ÉQUIDOS COELLOS TOTAL

3.1 91.056,54 485,00 1.959,25 3.800,00 250,00 97.550,79

4.1 1.502.406,30 1.711.976,16 53.079,76 7.035.605,57 75.648,43 11.900,00 10.390.616,22

4.2 4.421,43 372.320,81 636.614,16 1.013.356,40

4.4 82.106,15 5.726,88 11.964,50 99.797,53

6.1 1.057.525,00 307.100,00 160.625,00 164.725,00 82.000,00 30.000,00 1.801.975,00

6.3 1.740.000,00 9.000,00 57.000,00 18.000,00 1.824.000,00

8.1 3.193,60 24.696,92 27.890,52

8.2 2.355,48 2.355,48

8.3 51.517,19 0,00 90.931,73 0,00 113.687,53 0,00 256.136,45

8.5 22.490,67 39.600,52 62.091,19
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SUBMEDIDA VACÚN PORCINO
OVINO E
CAPRINO

AVÍCOLA ÉQUIDOS COELLOS TOTAL

10.1 (apicultura
para conservación
da biodiversidade)

22.636,80 3.300,00 2.760,00 28.696,80

10.1 (razas locais
en perigo de
extinción)

709.565,50 15.767,50 33.337,50 3.150,00 761.820,50

10.1 (xestión
sostible de pastos) 5.956.018,04 2.121,60 102.534,84 18.172,44 6.078.846,92

10.1
(extensificación de
vacún de leite)

36.324,58 4.501,60 40.826,18

10.2 203.498,04 203.498,04

11.2 (agricultura) 2.732,43 1.950,52 1.548,35 1.627,32 2.186,95 10.045,57

11.2 (gandaría) 846.655,56 43.958,40 890.613,96

11.2 (apicultura) 2.970,00 2.970,00

13.1 4.792.799,29 7.774,94 155.349,61 1.117,14 7.998,56 4.965.039,54

13.2 1.967.552,33 13.843,42 63.126,39 3.446,49 498,37 2.048.467,00

16.1 44.662,17 44.662,17

16.2 34.774,43 34.774,43

19.2 3.703,60 136.608,27 64.177,73 204.489,60

21.0 (carne) 140.450,00 140.450,00

21.1 (flor) 13.250,00 7.000,00 20.250,00

TOTAL 19.283.839,36 2.487.002,12 961.850,10 7.867.695,68 383.970,00 66.863,03 31.051.220,29
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6.1.5. AXUDAS Á PROMOCIÓN DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS NO
MERCADO INTERIOR E EN
TERCEIROS PAÍSES

Dentro das políticas comunitarias
contémplanse outro tipo de axudas das que se
beneficia o sector cárnico, entre as que se
atopan as do Regulamento (UE) 1144/2014 do
Parlamento Europeo e do Consello, sobre
accións de información e promoción relativas
a produtos agrícolas no mercado interior e en
terceiros países, e o Regulamento delegado
(UE) 2015/1829, que completa o anterior,
xunto co Regulamento de execución (UE)
2015/1831 polo que se establecen as
disposicións de aplicación destas accións de
información e promoción desde a
convocatoria 2016. O obxectivo destas axudas
é o de reforzar a competitividade do sector
agrícola, aumentando o coñecemento dos
produtos agrícolas da Unión Europea e as súas
cotas de mercado e consumo, mellorando a
visibilidade dos mesmos tanto dentro como
fóra da Unión Europea.
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6. 2 . O FUTURO DA PAC

A proposta de reforma da PAC para despois de
2020 (PAC 2023-2027) foi presentada pola
Comisión Europea en xuño de 2018. Conserva
os elementos esenciais da PAC actual 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 xerais:

» Fomento dun sector agrícola intelixente,
resistente e diversificado que garanta a
seguridade alimentaria.

» Intensificación do coidado do medio
ambiente e da acción polo clima, para
contribuír a alcanzar os obxectivos
climáticos e ambientais da UE.

» Fortalecemento do tecido socioeconómico
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 Figura 6.2-1).

Figura 6.2-1 Obxectivos extratéxicos e transversais da PAC despois do ano 2020. (Fonte: Plan estratéxico PAC post 2020
do MAPA.)
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A nivel nacional, durante o ano 2022
aprobouse o Plan Estratéxico de España da
PAC 2023-2027 en coordinación coas
comunidades autónomas, coas organizacións
agrarias e coas entidades medioambientais,
nun proceso no que tamén puido participar o
conxunto da sociedade achegando as súas
ideas e suxestións.

Ao mesmo tempo a Xunta de Galicia
desenvolveu, no marco do Plan Estratéxico de
España, a súa estratexia para a nova PAC, na
que se estableceron as prioridades de Galicia
para o próximo período de programación.
Estas foron trasladadas ao grupo de traballo
do Goberno de España, para que fosen
recollidas polo Plan Estratéxico Nacional
remitido á Comisión Europea en xullo de 2020.

A proposta da futura PAC reforza os
seus aspectos ambientais e climáticos,
contemplados na denominada
“arquitectura verde”.

A futura PAC reforza os seus aspectos
ambientais e climáticos, contemplados na
denominada “arquitectura verde”, e achega
oportunidades para a agricultura e o medio
ambiente, dando resposta ás expectativas dos
consumidores e cidadáns europeos. Entre os
aspectos de máis relevancia da futura PAC
destacan:

» A definición da figura do agricultor
xenuíno.

» Limitación dos pagos ás grandes
explotacións.

» Ecorrexímes como instrumento
incentivador para que os agricultores
poidan avanzar cara a un sistema agrario
máis sostible, máis competitivo e capaz de

responder ás demandas dos cidadáns. Os
ecorrexímes remuneran as prácticas que
van máis aló dos requisitos mínimos
ambientais da Unión Europea, que se
recollen na “condicionalidade reforzada”,
prácticas beneficiosas para o clima e o
medio ambiente e que xeran servizos
beneficiosos para a sociedade. Entre estas
prácticas atópase contribuír a atenuar o
cambio climático e a adaptación a este, o
uso de enerxías renovables, promover o
desenvolvemento sostible e a xestión
eficiente dos recursos naturais (auga,
chan, aire), a protección da biodiversidade,
servizos beneficiosos para a sociedade ou
a conservación de hábitats e paisaxes.
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6.3. CONCLUSIÓNS

» A Política Agraria Común (PAC) constitúe
unha das políticas máis importantes no
sistema institucional da Unión Europea e é
un elemento esencial nas rendas do sector
agrícola e agroalimentario galego, sobre
todo no eido produtivo e na mellora da
sustentabilidade das explotacións.

» As explotacións cárnicas galegas recibiron
no ano 2021 un total de 55, 34 millóns de
euros das axudas po primeiro piar da PAC,
concentrando as explotacións de gando
bovino a maioría destas axudas, (52,06
millóns de euros). Séguenlle a moita
distancia as explotacións de ovino e
caprino que percibiron 2,51 millóns de
euros. O resto de explotacións (porcino,
avícola, équidos e coellos) concentran
unha parte moi residual das axudas do
primeiro piar destinadas ao sector cárnico.

» A liña de axuda que en maior medida
beneficia ao sector é a de pagamento
básico, que totaliza 24,14 millóns de euros,
sendo as explotacións de bovino as que
concentran a maior parte das mesmas,
con 22,47 millóns de euros.

» Das axudas do Plan de Desenvolvemento
Rural as explotacións cárnicas galegas
recibiron no ano 2021 un total de 31
millóns de euros, sendo de novo as
explotacións de vacún as que máis volume
de axudas reciben.

» A axuda ou submedida que máis
beneficiou ao sector cárnico galego no ano
2021 foi a 4.1 “Axudas aos investimentos
que melloren o rendemento e a
sustentabilidade globais da explotación
agrícola”, seguida da 10.1 “Pago para
compromisos agroambientais e

climáticos”, pola xestión sostible de
pastos. Séguenlle en orde de importancia
as submedidas 13.1 “Pago de
compensación en zonas de montaña” e a
13.2 “Pagos compensatorios para outras
áreas que afrontan limitacións naturais
considerables” das que as explotacións de
bovino son as principais beneficiarias polo
seu papel de xestión do territorio.
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7.1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS

A Comisión Europea publicou en 2006, a
través da Comunicación COM-508, o
documento “Desenvolvemento de indicadores
para a integración das consideracións
ambientais na Política Agraria Común”, que
identifica un conxunto de parámetros
agroambientais que ofrecen datos obxectivos
sobre a tendencia xeral da agricultura e
silvicultura na UE e o grao de integración e
efectividade das políticas ambientais na PAC.

A UE incluíu como indicador agroambiental o
nivel de formación dos agricultores e o uso
dos servizos de asesoramento dentro da
categoría de prácticas de xestión agrícola.

Tendo en conta que a agricultura e as áreas
rurais son cruciais pola contribución aos
obxectivos do Pacto Verde Europeo, a nova
PAC 2021-2027 será unha ferramenta chave
para adaptar a agricultura e alcanzar os
obxectivos da Estratexia da granxa á mesa e
da Estratexia de biodiversidade.

Neste contexto, a investigación, a
transferencia de coñecemento e a innovación
serán imprescindibles para asegurar unha PAC
máis xusta, máis verde e orientada á
consecución de resultados.

A nova PAC incorpora ademais o concepto de
AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation
Systems) no seu obxectivo transversal:
modernizar o sector a través do fomento e da
posta en común do coñecemento, da
innovación e da dixitalización nas zonas
agrícolas e rurais e promover a súa adopción.

Os AKIS son o conxunto de actores que
participan na xeración, na transferencia e no
emprego do coñecemento no ámbito agrario.
A proposta de regulamento da nova PAC
converte estes sistemas de coñecemento en
estruturas claves para atenderen este
obxectivo transversal de innovación.

A nova PAC posiciona aos AKIS como
estruturas clave para a modernización
do sector agrario e rural.

Os Estados membros, nos seus plans
estratéxicos, deben garantir que os AKIS, nun
traballo coordinado dos membros, ocupen un
papel crucial na modernización do sector
agrario e rural e impulsen o desenvolvemento
de proxectos de innovación, a diseminación de
resultados e a transferencia destes
resultados ás practicas agroforestais.

Os servizos de asesoramento serán a
ferramenta chave na transferencia deste
coñecemento, neste novo modelo
multidireccional e multiactor.

En Galicia, a Axencia Galega da Calidade
Alimentaria, dependente da Consellería do
Medio Rural, é a estrutura responsable da
configuración e do artellamento do AKIS
galego, traballo que desenvolve na
actualidade.
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7. 2 . A OFERTA DE FORMACIÓN PARA O
SECTOR CÁRNICO DE GALICIA

A formación é un elemento esencial para
acadar a competitividade en calquera sector
produtivo, e o sector de produción e
transformación de carne de Galicia non é unha
excepción.

É necesario mellorar a formación e a
cualificación profesional dos seus distintos
actores para poder adaptarse a un mercado
cada vez máis cambiante. Deste xeito, a
formación dos agricultores e gandeiros é
esencial non só en termos de coñecemento
técnico-produtivo, senón tamén en termos de
xestión empresarial e comercial.

En agricultura, gandaría e agroindustria, a
formación é un elemento de revitalización e
modernización, que permite mellorar as
condicións das explotacións e das industrias
de transformación cunha toma de decisións
máis axeitadas ás necesidades. Isto tamén
require unha renovación constante da
formación (formación continua ou formación
ao longo da vida).

A formación continua require, como o seu
propio nome suxire, unha planificación
coherente que ligue dunha maneira real a
formación inicial, tanto profesional como
universitaria, coa formación ao longo da vida
laboral, e que axude a agricultores, gandeiros
e persoal das industrias de transformación
agraria a coñecer os avances e as melloras que
se poden poñer en práctica e a fomentar as
prácticas profesionais máis axeitadas.

En Galicia, segundo os datos da Encuesta
sobre la estructura de las explotaciones
agrícolas (INE, 2016), o 84% dos xefes de
explotación agrícola teñen formación baseada
na experiencia exclusivamente práctica, o
2,3% teñen formación profesional agrícola e
menos do 1% teñen formación universitaria
agrícola, mentres que o 13% restante conta
con outro tipo de formación agraria.

Neste apartado da análise estratéxica faise
unha recompilación da oferta formativa
existente na nosa comunidade, tanto regrada
como non regrada, para traballadores
ocupados ou desempregados vinculados aos
sectores de produción e transformación de
carne.

7.2.1. OFERTA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL REGRADA EN
GALICIA

Segundo a páxina web da Secretaría Xeral de
Educación e Formación Profesional, en Galicia
ofértanse para o curso 2020-2021 quince
títulos de FP das familias profesionais agraria
e industrias alimentarias no réxime ordinario,
oito no réxime de persoas adultas (presencial
ou a distancia), seis na modalidade de
Formación Profesional Dual, só un curso de
especialización e tres en programas
formativos básicos. De entre toda esta
oferta, os ciclos que teñen algunha relación
coa produción ou coa transformación de carne
lístanse a continuación:
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Para o réxime ordinario:

Grao Básico (CB):

» CBAGA02 Actividades agropecuarias (IES
da Terra Chá, José Trapero Pardo).

» CBINA01 Industrias alimentarias (CIFP
Coroso e IES O Ribeiro).

Grao Medio (CM):

» CMAGA01 Produción agroecolóxica (CIFP
A Granxa).

» CMAGA02 Produción agropecuaria (CFEA
de Sergude e EFAG Fonteboa).

» CMINA03 Elaboración de produtos
alimentarios (CIFP Paseo das Pontes, CIFP
Coroso, CIFP Politécnico de Lugo, IES O
Ribeiro e CIFP Manuel Antonio).

Grao Superior (CS):

» CSAGA03 Gandaría e asistencia en
sanidade animal (CFEA de Sergude e EFAG
Fonteboa).

» CSINA02 Procesos e calidade na industria
alimentaria (CIFP Paseo das Pontes, CIFP
Coroso e CIFP Politécnico de Lugo).

Polo o réxime de persoas adultas:

Grao medio:

» ZMAGA01 Produción agroecolóxica (CFEA
de Sergude).

Grao superior:

» ZSINA02 Procesos e calidade na industria
alimentaria (CIFP A Granxa).

Na modalidade de Formación Profesional
Dual:

» ZMAGA01 Produción agroecolóxica (IES de
Arzúa).

» ZMINA03 Elaboración de produtos
alimentarios (CIFP Coroso, CIFP
Politécnico de Lugo e CIFP Manuel
Antonio)

Programas formativos básicos:

Grao básico:

» CBINA50 PFB de Actividades auxiliares na
industria alimentaria (IES de Catabois).

No eido das industrias agroalimentarias, os
módulos que compoñen os ciclos tratan a
industria alimentaria de forma conxunta. Non
existe ningún módulo en ningún dos ciclos
vinculados que trate especificamente a
industria de transformación de carne.

En Galicia non existe ningún módulo en
ningún dos ciclos vinculados que trate
especificamente a industria de
transformación de carne.

Nos seis centros de formación e
experimentación agraria dependentes da
Axencia Galega da Calidade Alimentaria
(AGACAL), entre os anos 2008 e 2018
matriculáronse 1.220 alumnos nalgunha das
especialidades da rama agraria polo réxime
ordinario.

Na Táboa 7.2-1 recóllense os centros que
imparten algunha especialidade do réxime
ordinario vinculada á produción de carne e o
número de alumnos entre os anos 2008 e
2018.
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Os centros dependentes da AGACAL non
imparten ciclos formativos vinculados á
transformación de alimentos.

7.2.2. A OFERTA DE FORMACIÓN
SUPERIOR DO SISTEMA
UNIVERSITARIO DE GALICIA

No eido da formación universitaria, no
campus de Lugo da Universidade de Santiago
de Compostela (USC) existe Veterinaria ou o
Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria,
e no campus de Ourense da Universidade de
Vigo (UVigo), o Grao en Ciencia e Tecnoloxía
dos alimentos, o de Ciencias Ambientais e o
de Enxeñería Agraria.

Estes estudos poden completarse cunha
especialización de máster dentro da oferta da
USC e da UVigo.

No caso da primeira, a Escola Politécnica
Superior do campus de Lugo oferta:

» Máster en Enxeñería do Procesamento de
Alimentos.

» Máster Universitario en Enxeñaría
Agronómica.

Neste mesmo campus existe o Máster en
Innovación en Nutrición, Seguridade e
Tecnoloxía Alimentaria, da Facultade de
Ciencias.

A UVigo, pola súa banda, ten o Máster en
Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e
Ambiental (Campus de Ourense) e o Máster
en Nutrición (tamén no campus de Ourense).

Na comunidade galega non existen másters
de especialización vinculados directamente á
produción de carne, como os atopados
noutras comunidades:

» Máster en Sanidad y Producción Porcina.
Universidad de Lleida.

» Máster Universitario en Mejora Genética
Animal y Biotecnología de la
Reproducción. Universidad Politécnica de
Valencia e Universidad Autónoma de
Barcelona.

» Máster Universitario en Biología y
Tecnología de la Reproducción de
Mamíferos. Universidad de Murcia.

» Máster oficial en Calidad de Alimentos de
Origen Animal. Universidad Autónoma de
Barcelona.

7.2.3. OFERTA DE FORMACIÓN
CONTINUA OU NON REGRADA

Entrando xa no ámbito da oferta de formación
continua ou non regrada para os traballadores
do sector agrario, a preocupación por
mellorar a formación dos traballadores levou
ás administracións públicas a tratar de
incrementar a profesionalidade do sector
apoiando economicamente iniciativas e
actividades destinadas a mellorar as
capacidades e competencias dos
traballadores.

En Galicia, a Consellería do Medio Rural e a
Consellería de Emprego e Igualdade
concentran a coordinación e xestión da oferta
de formación continua para traballadores
ocupados e para desempregados no sector
agrogandeiro, forestal e agroalimentario.

Táboa 7.2-1 Alumnos nos ciclos formativos (réxime
ordinario) impartidos nos centros dependentes da
AGACAL entre 2008 e 2018.

NOME DO CICLO
CENTRO DE

IMPARTICIÓN
N.° ALUMNOS

ENTRE 2008-2018

Ciclo medio de producións
agropecuarias CFEA DE SERGUDE 109

Ciclo medio de gandaría e
asistencia en sanidade animal CFEA DE SERGUDE 70

Ciclo medio de produción
agroecolóxia CFEA DE RIBADEO 7 ( no ano 2012)
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7.2.3.1. A formación continua no marco do
Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia

Os plans de desenvolvemento rural (en diante
PDR) incorporan medidas específicas
destinadas a promover a profesionalización
dos traballadores vinculados ao medio rural.

No caso galego, o PDR de Galicia 2014-2020
destaca a necesidade de afondar na
promoción de sistemas de formación
profesional continua en materia agropecuaria
e forestal (cursos de formación, obradoiros e
sesións de orientación), presencial e online,
complementaria aos sistemas educativos
regrados e con especial orientación a mozos
agricultores, con incidencia na mellora da
produtividade e a loita contra o desemprego,
que se afronta na medida 1 do PDR (Accións de
transferencia de coñecementos e
información), a través das seguintes
submedidas:

» Submedida 1.1. Apoio ás accións de
formación profesional e adquisición de
competencias.

» Submedida 1.2. Apoio ás actividades de
demostración e ás accións de información.

A Xunta de Galicia elabora no marco desta
medida 1 un Plan anual de formación continua
do agro galego, que se leva a cabo a través de
diferentes unidades administrativas da
Consellería de Medio Rural (como a Axencia
Galega de Calidade Alimentaria, os Centros
de Formación e Experimentación Agraria, as
Oficinas Agrarias Comarcais ou os Grupos de
Desenvolvemento Rural) ou polas entidades
que prestan servizos de formación
agroforestal habilitadas pola Consellería.

Estas accións están destinadas á
sensibilización en materia de calidade dos
produtos, xestión sustentable dos recursos
naturais, xestión técnico-económica,
protección do medio e conservación da
paisaxe.

As accións formativas non poden ter unha
duración inferior a catro horas nin superior a
sesenta horas e poden organizarse en grupos
cun número mínimo de dez alumnos e un
máximo de trinta por curso.

No ano 2021 programáronse 647 accións de
formación continua agroforestal.

Os cursos máis estendidos a nivel galego
céntranse en aspectos que son de natureza
obrigatoria para agricultores, gandeiros e
persoal das industrias transformadoras e
teñen como obxectivo proporcionar
certificados, diplomas ou carnés, esixibles
polas distintas normativas que regulan as
súas actividades, coa finalidade de poder
exercelas cando sexa preceptivo contar coa
pertinente acreditación de formación
específica, así como noutros casos en que sexa
requisito necesario para percibir
determinadas axudas públicas. Entre estes
cursos atópanse:

» Curso de Aplicador/Manipulador de
Produtos Fitosanitarios.

» Curso modular de Aptitude Empresarial
Agraria.

» Curso de Benestar Animal.

» Produción Integrada.

» Clasificadores de canais de vacún.

» Formación do persoal de entidades de
asesoramento, xestión e substitución.

O curso modular de Aptitude empresarial
agraria é a formación requirida para os mozos
menores de corenta anos que solicitan axudas
á incorporación. Trátase de oito módulos de
250 horas cunha formación xenérica para o
sector agroalimentario.
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7.2.3.2. Os certificados de profesionalidade

Os certificados de profesionalidade son unha
fórmula para que as persoas traballadoras ou
demandantes de emprego poidan acreditar
con carácter oficial as competencias
profesionais que as capacitan para o
desenvolvemento dunha actividade laboral.

As vías para poder obter un certificado de
profesionalidade son:

» Superar os módulos formativos que
integran o certificado de profesionalidade.

» Acceder ao procedemento para a
avaliación e acreditación das
competencias profesionais adquiridas a
través da experiencia laboral ou de vías
non formais de formación.

A obtención dos certificados de
profesionalidade está xestionada pola

Dirección Xeral de Formación e Colocación da
Consellería de Emprego e Igualdade.

Os certificados están ordenados en 26
familias profesionais e en tres niveis de
cualificación: o de nivel 1 non ten requisitos
académicos ou profesionais; para os de nivel 2
e 3 é necesario cumprir unha serie de
requisitos.

Na Táboa 7.2-2 recóllense todos os
certificados de profesionalidade dentro da
familia profesional agraria, así como a
duración e os centros homologados en Galicia.

No buscador de formación da Consellería de
Emprego e Igualdade atópanse as ofertas de
formación publicadas e promovidas por
Emprego Galicia a través de diferentes
convocatorias de axudas, convenios e outros
instrumentos de financiamento.

Táboa 7.2-2 Certificados de profesionalidade da familia profesional Agraria. (Fonte: Servizo Público de Emprego.
Buscador de certificados de profesionalidade.)

NOME CÓDIGO
NIVEL DE

CUALIFICACIÓN DE
ACCESO REQUIRIDO

DURACIÓN
N.° CENTROS

HOMOLOGADOS
EN GALICIA

CENTROS
HOMOLOGADOS EN

GALICIA

Actividades auxiliares en gandaría AGAX0108 1 390 2

Fundación Coren

Unións Agrarias-
UPA

Produción avícola intensiva AGAG0108 2 210 non

Produción de cunicultura intensiva AGAG0208 2 180 non

Gandaría ecolóxica AGAN0108 2 410 2

Deputación
provincial de Lugo-
Granxa provincial.

Fei Galicia

Coidados e manexo do cabalo AGAN0109 2 510 non

Produción porcina de reprodución e
cría

AGAP0108 2 240 1 Fundación Coren

Produción porcina de recría e ceba AGAP0208 2 210 1 Fundación Coren

Asistencia nos controis sanitarios
en matadoiros, establecementos de
manipulación de caza e salas de
despezamento

AGAN0112 3 750 non

Cría de cabalos AGAN0208 3 630 non

Xestión da produción gandeira AGAN0311 3 670 non
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Táboa 7.2-3 Certificados de profesionalidade da familia profesional Industrias Agroalimentarias relacionadas coa
transformación de carne. (Fonte: Servizo Público de Emprego. Buscador de certificados de profesionalidade.)

Na convocatoria 2021-22 só existen,
vinculados ao sector de produción e
transformación de carne, o Curso de
Carnicería e Elaboración de Produtos Cárnicos
(INAI010) e o Curso de Sacrificio, Faenado e
Despezamento de Animais (INAI0208), ambos
ofertados pola Escola de Carniceiros de
Galicia, con sede en Castro Ribeiras de Lea
(Lugo).

A escola está en funcionamento desde
setembro de 2021. É unha entidade privada
promovida por unha carnicería de Sarria e a
empresa Megaro Foods de Castro de Rei ante
a falla de profesionais formados para o sector
de transformación cárnica.

A Fundación Centro Tecnolóxico da Carne,
entrevistada dentro do marco desta
estratexia, está homologada para a
impartición de tres certificados de
profesionalidade da familia profesional de
Industrias Agrolimentarias, que non se están

impartindo na actualidade debido
fundamentalmente aos criterios de selección
do alumnado a través do Servizo Público de
Emprego e a complexidade de xestión dos
mesmos.

7.2.4. O PLAN ESTRATÉXICO DE
FORMACIÓN AGRARIA DE GALICIA

No ano 2020 a Axencia Galega da Calidade
Agroalimentaria (AGACAL) publicou o Plan
estratéxico da formación agraria de Galicia,
no que se fixo unha análise exhaustiva das
necesidades de formación e da oferta
existente para os sectores agrogandeiro e
forestal de Galicia. O plan pódese consultar
na páxina web da AGACAL.

A análise fíxose a partir do documento Saídas
profesionais comarcais (elaborado polo
Instituto Galego das Cualificacións, da
Consellería de Economía, Emprego e

NOME CÓDIGO

NIVEL DE
CUALIFICACIÓN

DE ACCESO
REQUIRIDO

DURACIÓN

N.° CENTROS
HOMOLOGAD

OS EN
GALICIA

CENTROS HOMOLOGADOS EN GALICIA

Carnicería e elaboración
de produtos cárnicos

INAI0108 2 430 3

Escuela carniceros de galicia, S.L.

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

Fundación Coren

Industrias cárnicas INAI0109 3 480 3

Escuela carniceros de galicia, S.L.

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

Fundación Coren

Sacrificio, faenado e
despece de animais

INAI0208 3 480 3

Escuela carniceros de galicia, S.L.

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

Fundación Coren
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industria), das enquisas realizadas ao
alumnado e ás entidades implicadas, da
listaxe de circulares de formación continua e
de transferencia tecnolóxica dos últimos anos
e da oferta de formación regrada ou continua
impartida por diferentes axentes públicos ou
privados.

AGACAL é a entidade da Consellería do Medio
Rural que, entre outras funcións, se encarga
de proporcionar, xestionar e coordinar as
accións de formación destinadas ao agro
galego.

Esta formación impártese a través dos
centros de formación propios dependentes da
AGACAL, así como das oficinas agrarias
comarcais e outras unidades da Consellería.

A axencia conta con seis Centros de
Formación e Experimentación Agraria
repartidos ao longo de toda a comunidade:

» CFEA Sergude.

» CFEA Guísamo.

» CFEA Alta Montaña Becerreá.

» CFEA Monforte de Lemos.

» CFEA Pedro Murias.

» CFEA Lourizán.

O CFEA de Sergude é o centro que concentra
a formación profesional regrada vinculada ao
sector cárnico (Táboa 7.24).

O CFEA de Monforte de Lemos (Lugo) é o
centro de referencia para a execución e
organización das accións formativas na
modalidade semipresencial dos distintos
módulos do Curso de Aptitude Empresarial
Agraria (AEA).

No Plan estratéxico apúntase que na
actualidade se está a traballar coa Consellería
de Economía, Emprego e Industria para a
impartición dos certificados de
profesionalidade da familia profesional
agraria, co que se pretende facer unha posta
en valor dos centros de formación agraria, así

como optimizar os recursos entre centros de
formación de ambas as consellerías.

Este plan aposta por:

» Reforzar a oferta formativa dos CFEAS coa
incorporación de novos ciclos presenciais
e de formación dual.

» Incrementar o número de prazas para os
ciclos máis demandados (CS de Gandaría e
asistencia en sanidade animal).

» Realizar accións de formación para o
persoal dos centros de formación.

» Impulsar a modalidade de formación a
distancia.

» Outorgar certificados de profesionalidade.

Táboa 7.2-4 Formación profesional ofertada pola rede
de CFEAS.

CICLO CFEA IMPARTIDOR

CM Aproveitamento e
conservación do medio natural

CFEA de Sergude, Becerreá e

Lourizán

CM Produción agropecuaria CFEA de Sergude

CM Xardinaría e floraría CFEA de Guísamo

CM Produción agroecolóxica CFEA de Sergude (réxime de adultos)

CS Gandaría e asistencia en
sanidade animal

CFEA de Sergude

CS Paisaxismo e medio rural CFEA de Guísamo

CS Xestión forestal e do medio
natural

CFEA de Becerreá e Lourizán
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7.3. A XERACIÓN E TRANSFERENCIA DE
COÑECEMENTO NO SECTOR CÁRNICO
GALEGO

No eido da investigación, Galicia conta desde
o ano 2022 coa nova Estratexia de
Especialización Intelixente de Galicia (RIS3 21-
27), que establece as prioridades de
investimento en I+D+i da Xunta de Galicia e
incorpora os grandes obxectivos 21-27 da UE:
unha nova política industrial marcada pola
Sustentabilidade, polo Pacto Verde Europeo e
pola Transformación Dixital.

Esta estratexia é a evolución da iniciada en
2014-2020 e configúrase como unha gran
estratexia de territorio para abordar os
grandes retos de Galicia desta década,
consolidando un modelo de desenvolvemento
sustentable baseado na investigación e na
innovación.

Esta nova estratexia ten tres grandes metas:

» Evolucionar o modelo produtivo

» Gañar competitividade

» Crecer de forma sostible no tempo, xerar
emprego de calidade e contribuír a dar
resposta aos grandes retos e necesidades
da sociedade.

Das grandes liñas estratéxicas que estarán
axustadas ás áreas claves do período de
programación 2021-2027 (a Europa do pacto
verde e a Europa dixital), varias terán
incidencias no eido do sector agrícola e
gandeiro e, xa que logo, no sector de
produción e transformación de carne:

» Economía circular.

» Alimentación e agricultura xusta,
saudable e limpa.

» Biodiversidade.

» Crear emprego e desenvolver as
capacidades dixitais.

» Facilitar a transición ecolóxica.

A elaboración da nova RIS3 estase a levar a
cabo cun enfoque inclusivo dos diferentes
axentes do ecosistema de I+D+i: tecido
empresarial, sector público, centros
xeradores de coñecemento e cidadanía.

Numerosas entidades e centros do Sistema de
Innovación Agrario de Galicia levan a cabo
accións de I+D+i e transferencia máis ou
menos vinculadas ás problemáticas
existentes no sector da produción e
transformación de carne:

» Organismos Públicos de Investigacións
Rexionais.

» Centros e grupos de investigación do SUG
(Sistema Universitario de Galicia).

» Centros tecnolóxicos.

» Fundacións Universitarias.

» Outras estruturas de apoio.

A Axencia Galega de Calidade Alimentaria
(AGACAL) está a desenvolver na actualidade o
deseño dun portal web de referencia que
funcione como repositorio xeral coordinado e
como mecanismo de transferencia dos
resultados da investigación e da innovación.
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7.3.1. OS ORGANISMOS PÚBLICOS
DE INVESTIGACIÓN REXIONAIS:
OS CENTROS DA AXENCIA
GALEGA DE CALIDADE
ALIMENTARIA

A Axencia Galega de Calidade Alimentaria
(AGACAL), dependente do Goberno galego, é
a institución responsable da investigación e
da formación agraria en Galicia.

A Axencia conta na súa estrutura con catro
centros de investigación de referencia (o
Centro de Investigacións Agrarias de
Mabegondo [CIAM], o Centro de
Investigacións Forestais de Lourizán [CIF], a
Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia
[Evega] e o Laboratorio Agrario e
Fitopatolóxico de Galicia [LAFIGA]), ademais
dos seis Centros de Formación e
Experimentación Agraria (CFEA) (Sergude,
Guísamo, Becerreá, “Pedro Murias” Ribadeo,
Monforte de Lemos e Lourizán).

O CIAM é o centro de referencia en Galicia
para a investigación agraria vinculada á
produción cárnica. Correspóndelle a este
centro o exercicio das funcións de
investigación, innovación e transferencia,
especialmente en todas as materias agrarias,
incluídas a agricultura, a gandaría e os
aproveitamentos do medio natural, desde os
puntos de vista da produción, da conservación
e da mellora xenética, da sanidade e do
benestar de xeito compatible co medio e coa
biodiversidade agraria e no contexto dunha
economía baixa en carbono.

O CIAM tamén coordina e dirixe a Estación
Experimental de Gandaría de Montaña no
Marco da Curra e a Estación Experimental
Agrogandeira da Pobra do Brollón.

Desde o ano 1995 o CIAM realizou ou
participou en máis de douscentos proxectos
de investigación obtidos en convocatorias en
concorrencia competitiva, uns oitenta dos
cales tiñan carácter nacional ou europeo, que
xeraron unha importante produción científica
e divulgativa con máis de 1.300 artigos
publicados.

O CIAM ten varias liñas de traballo vinculadas
á produción de carne, que se concretan en
proxectos europeos, grupos operativos e
proxectos do Plan nacional:

» Incorporación de novas tecnoloxías a
todos os elos da produción primaria
(fertilización, produción, irrigación,
calidade, xestión, robotización, carros
mesturadores, eficiencia alimentaria, GEI,
benestar animal, fitopatoloxía…).

» Novas tecnoloxías aplicadas á xestión de
producións gandeiras en extensivo
(principalmente en aproveitamentos en
extensivo mediante silvipasticultura e
control de mato e de biomasas en zonas
de montaña e media montaña).

» Sanidade animal (parasitoses de incidencia
nos ruminantes de Galicia).

» Produción animal en condicións de
silvipasticultura en extensivo con distintas
especies e cargas gandeiras e o control do
mato e da biomasa na zona de montaña e
media montaña de Galicia.

» Fertilización, gases de efecto invernadoiro
(GEI) e secuestro de carbono.

» IXP Vaca/Boi de Galicia e Ternera Gallega:
ceba de animais.

» Novas tecnoloxías aplicadas á produción
de carne de cabalo en condicións
tradicionais de produción no monte.
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A continuación, sinálanse os proxectos
desenvolvidos nos últimos anos polo CIAM
(dentro da produción de carne):

» SmartAgriHubs: Connecting the dots to
unleash the innovation potential for
digital tranformation of the European
agri-food sector. FIE 23: Ticket number
2018_ IB_0074 Data-Intensive Dairy
Production 2018-2021 (Incorporación das
novas tecnoloxías a todos os elos da
produción primaria).

» Estrategias para frenar la matorralización
y fomentar la produción animal en
pastoreo en la montaña cantábrica y
gallega: RTA2017-00081-C04-02.

» Grupo operativo SIEGA: Sistema de
Información Xeográfica de Axuda ao
Manexo da Gandaría Extensiva
(20190020007315).

» GO supraautonómico FORESCELTA para o
aproveitamento complementario de
bosques de frondosas con gando porcino
de razas autóctonas do tronco celta.

» Grupo operativo: Optimización da ceba de
vacas Frisonas dentro da IXP Vaca e Boi de
Galicia 2018-2020 (FEADER 2018/031B)

» Optimización da dieta de ceba nas
diferentes categorías da raza Cachena
(Feader 2021/071A).

» Recuperación das características de
aptitude maternal das vacas de raza Rubia
Galega (FEADER-Consellería do Medio
Rural da Xunta de Galicia).

» Efecto da ceba e da suplementación con
betacaroteno na calidade do canal e da
carne de vacas amparadas pola IXP Vaca
Gallega: AC2020/03 (FEADER-Consellería
do Medio Rural da Xunta de Galicia).

» Efecto do tipo de dieta na calidade do
canal e da carne de bois frisóns
amparados pola IXP Vaca Gallega/Buey
Gallego: AC2019/01 (FEADER-Consellería
do Medio Rural da Xunta de Galicia)

» Efecto do tipo de concentrado na dieta de
ceba sobre a calidade da carne de vacas
frisonas dentro da IXP Vaca y Buey de
Galicia: AC 2018/04 (FEADER-Consellería
do Medio Rural da Xunta de Galicia).

» Adaptación ao cambio climático das
explotacións agrogandeiras galegas
mediante a mellora na xestión dos
recursos hídricos 2018-2019 (AC2018-05).

» Produción ecolóxica de cultivos
forraxeiros extensivos para a produción de
vacún en Galicia 2019-2020 (AC2019-03).

» Deseño de ferramentas para o impacto
sobre o medio natural nas aplicacións de
xurro de explotacións de porcino (FEADER
2016/55B).

» Sistema piloto de tratamento de efluentes
e escoamentos producidos nas
explotacións gandeiras de vacún de Galicia
(FEADER 2015/08).

No marco desta estratexia realizáronse
entrevistas con algúns investigadores do
CIAM vinculados aos proxectos nomeados no
punto anterior:

» Roberto Besteiro Doval.

» Teresa Moreno López.

» Santiago Crecente Campo.

As entrevistas permitiron obter a visión
persoal dos investigadores para completar o
mapa actual da I+D+i do sector cárnico de
Galicia desde a perspectiva do propio persoal
investigador, máis aló das informacións que
se poidan recoller de fontes de información
pública.
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7.3.2. A FUNDACIÓN CENTRO
TECNOLÓXICO DA CARNE
(CETECA)

O CETECA é unha fundación de interese
galego que pretende dinamizar e mellorar a
capacidade competitiva do sector
agroalimentario de Galicia. Foi creado no ano
2000, pero o inicio da súa actividade real foi
no ano 2005, coincidindo coa posta en marcha
das súas instalacións.

Na actualidade o centro ten un cadro de
persoal medio de 35 persoas, das cales trece
son persoal fixo, entre técnicos e
investigadores, e o resto é persoal temporal
adscrito a proxectos.

A súa actividade organízase arredor de catro
eixes fundamentais de actuación:

» Fomentar a investigación, o des-
envolvemento tecnolóxico e a innovación
(I+D+i).

» Coordinar o asesoramento e a
transferencia tecnolóxica, para unha
eficiente utilización dos medios tecnol-
óxicos.

» Asistir ao sector nos procesos de adap-
tación e contribuír a mellorar as técnicas
de xestión produtiva.

» Atender a formación profesional dos
recursos humanos.

O CETECA ten na actualidade 39 proxectos de
investigación activos, tanto do Plan nacional
como europeos ou autonómicos.

Entre as liñas de traballo e os proxectos
desenvolvidos nos últimos anos pola CETECA
vinculados á produción ou transformación de
carne destacan:

» Proxecto OPEN2PRESERVER-Interreg SU-
DOE, que busca conectar os coñecemen-
tos científicos interdisciplinarios coa tec-
noloxía e a práctica para a preservación
dos servizos ecosistémicos dos espazos
abertos de alto valor natural mediante ex-
periencias piloto rexionais que combinan
herbivorismo guiado e técnicas de redu-
ción de combustible mediante queimas
controladas.

» GO supraautonómico FORESCELTA. Neste
grupo tamén participa o CIAM.

» Proxecto FoodTechINK (Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, na convo-
catoria 2021 do Programa de Apoio ás
Agrupacións Empresariais Innovadoras,
AEI). O proxecto pretende avanzar en sis-
temas de envasado intelixente para pro-
dutos frescos envasados.

» Mellora do benestar animal na produción
ecolóxica de carne de porco: competencia,
xoguetes e extractos de plantas.

» Desenvolvemento de producións avícolas
ecolóxicas diferenciadas: carne e ovos
como alimentos ecocardiosaudables
(FEADER 2019/009A).

» Desenvolvemento de produtos elaborados
en base a carne de vacún de raza autócto-
na con certificación ecolóxica (FEADER
2019/034A).

» Desenvolvemento dun sistema de valori-
zación integral de zurros de porco branco
(VALORPUR). ALIANZA ESTRATÉXICA. Uni-
dade mixta de investigación COREN e CE-
TECA 2015-2018.

» Análise multifactorial das patoloxías ani-
mais ligadas á intensificación da produ-
ción e medidas para reducir a utilización
de antibióticos (ANTIBIORED). ALIANZA
ESTRATÉXICA. Unidade mixta de inves-
tigación Coren e CETECA 2015-2018.
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» Programa acelerador INTERNOVAMARKET
para aumentar a competitividade do sec-
tor alimentario de Galicia-Norte de Portu-
gal. INTERNOVAMARKET_FOOD (POP-
TEC).

» HOLISTIC PRODUCTION TO REDUCE
FOOTPRINT OF MEAT. ERA-Net SusAn
(Sustainable Animal Production).

» Presenza de antibióticos e coccidiostatos
no chan e cultivos na valorización de galli-
naza fresca e tratada. Produción de
cultivos hortícolas (pataca e leituga)
fertilizado con xurros procedente de gran-
xas avícolas. CONVOCATORIA PLAN ES-
TATAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
– INIA.

» Calidade da carne de animais procedentes
de pastos de montaña. CONVOCATORIA
PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN E IN-
NOVACIÓN – INIA.

» Produtos cárnicos saudables e funcionais
(HEALTHY MEAT). CONVOCATORIA PO-
TENCIAL DE CRECEMENTO.

O centro mantén unha colaboración
permanente con universidades e centros de
investigación a nivel nacional, europeo e
latinoamericano, pola pertenza á rede
HEALTHY MEAT: “Rede de colaboración
iberoamericana (CYTED-119RT0568) para o
deseño e a elaboración de produtos cárnicos
máis saudables”.

O Centro está homologado para impartir a
docencia de tres certificados de
profesionalidade que na actualidade teñen
inactivos polas dificultades burocráticas para
a xustificación e o sistema de selección de
alumnado con criterios fixados polo SEPE.

» INAD0108. Operacións auxiliares de
elaboración na industria alimentaria.

» INAI0108. Carnicería de elaboración de
produtos cárnicos.

» INAI0208. Sacrificio, atarefado e
despezamento de animais.

Na actualidade están traballando na
validación da implantación dun ciclo de
formación dual orientado a dar resposta ás
necesidades de persoal técnico formado para
a industria de transformación de carne.

7.3.3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
DO CAMPUS TERRA DA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Varios grupos de investigación do Campus
Terra da Universidade de Santiago (USC) están
na actualidade desenvolvendo traballos de
investigación en ámbitos de interese para o
sector cárnico, tanto no ámbito produtivo
como noutros máis vinculados á
transformación.

Ademais da información facilitada pola
Vicerreitoría de Coordinación do Campus e
pola información obtida das páxinas web dos
grupos, mantivéronse entrevistas persoais
con representantes dalgúns dos grupos
identificados:

» Laboratorio de Hixiene, Inspección e
Control Alimentario (LHICA).

» Grupo Biomodem.

» GI-1729-Grupo de recursos zooxenéticos.

» Grupo de reprodución e obstetricia.

» Grupo GI-2174 IMedA.
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7.3.3.1. Laboratorio de Hixiene, Inspección e
Control Alimentario (LHICA)

O LHICA reúne un grupo de preto de vinte
persoas dedicadas á investigación entre
persoal da USC, bolseiros e doutorandos, así
como colaboradores externos. O sector
agroalimentario en xeral e o sector cárnico en
particular son un dos seus eixes principais.

O grupo ten unha ampla experiencia (trinta
anos) no desenvolvemento de métodos para a
determinación de substancias con efecto
farmacolóxico na carne e na alimentación
animal subministración, tanto de substancias
prohibidas (clenbuterol e outros beta-
agonistas) como permitidas para uso
terapéutico (antimicrobianas,
antiinflamatorias etc.). Está acreditado pola
ENAC para a determinación de beta-
agonistas, colesterol e residuos de orixe
animal nos pensos e para estudos de
rastrexabilidade da carne de vacún a través do
xenotipado por SNP.

Na actualidade está traballando na
instalación dun sistema de simulación
dixestiva artificial que permitirá o estudo da
microbiota intestinal e da biodispoñibilidade e
da bioaccesibilidade de nutrientes e
compostos de interese para a industria
agroalimentaria en xeral e a industria cárnica
en particular.

Os traballos do grupo deron orixe á empresa
Deinal SL, unha spin-off dedicada a prestar
servizos de control de parámetros de
seguridade alimentaria e ao asesoramento
para a produción alimentaria.

Desde o ano 2018, o grupo rexistra 103
publicacións científicas (das que só dúas son
en temas específicos para o sector cárnico) e
seis teses de doutoramento, tres das cales
estiveron vinculadas ao sector produtor de
carne.

No ano 2018 participou no proxecto
autonómico “Redución da adición de
antibióticos na dieta de animais de porcino en
ciclo industrial” e no 2020 no Grupo operativo
supraautonómico “TIRAC para a redución do
consumo de antibióticos”.

O grupo non ten na actualidade proxectos
conxuntos con outros grupos ou centros
galegos que traballen no sector.

7.3.3.2. Grupo Biomodem (GI-1720)-
Modelización, enerxía e mecanización en
biosistema

O grupo centra o seu ámbito de investigación
nas smart farming e no desenvolvemento
sustentable do mundo rural, tanto para
empresas como para particulares e
Administracións públicas.

O grupo ten doce investigadores e agrupa
varias disciplinas, e ten algunhas liñas de
investigación máis vinculadas ao sector de
produción de carne:

» Monitorización, modelización e control de
variables ambientais, animais e produtivas
en explotacións gandeiras. Inclúe a
medición das concentracións e das
emisións de gases tales como NH₃, NOX,
CH₄ e CO₂, tanto no aloxamento como no
almacenamento e na posterior aplicación
de fertilizantes orgánicos.

» Gandaría e agricultura de precisión (Smart
Farming).

» Benestar animal.

Nas liñas indicadas traballan especificamente
dous investigadores e na actualidade teñen
varios colaboradores, logo da finalización das
últimas teses doutorais.
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Os membros do grupo que traballan nas liñas
indicadas anteriormente non teñen na
actualidade proxectos de investigación
conxuntos con outros grupos ou centros
galegos que traballen no sector cárnico, pero
esperan iniciar proximamente traballos co
CIAM.

O grupo tivo nos últimos catro anos once
contratos directos con empresas para a
prestación de servizos de asesoramento
técnico vinculados á reformas e ampliacións
de explotacións de porcino.

Desde o ano 2018 rexistra 26 publicacións,
seis das cales están vinculadas ao sector da
produción e da transformación de carne.

7.3.3.3. Grupo de recursos zooxenéticos (GI-
1729)

O grupo GI-1729 - Recursos zooxenéticos
traballa desde hai anos coas razas autóctonas
de Galicia de produción de carne, tanto de
gando vacún como de porcino.

» Entre os traballos máis destacados rea-
lizados recentemente, cabe salientar os
efectos dos cruzamentos de raza Rubia
Gallega con outras razas sobre as caracte-
rísticas do canal e a calidade da carne, fun-
damentalmente con razas de cebú bra-
sileiro, así como o estudo do crecemento
das mesmas segundo distintos tipos de
alimentación.

Neste mesmo senso realizáronse traballos
coa raza porcina celta, en colaboración coa
súa asociación de criadores, nos proxectos de
aproveitamento de recursos naturais
mediante a explotación extensiva deste tipo
de gando. Nestas dúas liñas colaboraron
activamente co CETECA e co CIAM.

O grupo está composto por dous
investigadores e un colaborador externo.

Na actualidade non teñen proxectos activos
nas liñas indicadas nin estudantes de
doutoramento.

7.3.3.4. Grupo Reprodución e Obstetricia

O grupo, do que forman parte catro
investigadores, un investigador en formación
e un colaborador externo, non traballa
especificamente para o sector de produción
de carne, senón que aborda temas de
reprodución en calquera especie
independentemente da orientación. O grupo
ten actividade en:

» Formación sobre a fisioloxía reprodutiva
da vaca e da xestión da reprodución de
cara a mellorar a eficiencia reprodutiva.

» Estudo dos problemas de infertilidade
(avaliación da femia, do seme e do rabaño)
e tratamento dos mesmos.

» Produción de embrións in vitro con fins
terapéuticos e/ou de mellora xenética.

» Os traballos específicos sobre produción
de carne remóntanse ao ano 2005 no que
se executaron proxectos con Rubia
Gallega.

Na actualidade participan nun proxecto CDTI
con Ovatec SL para unha “NOVA TECNOLOXÍA
APLICADA Á PRODUCIÓN IN VITRO DE
EMBRIÓNS BOVINOS”.

7.3.3.5. Grupo de investigación en medicina
animal- IMedA

O grupo creouse hai dous anos, escindido dun
grupo de maior tamaño. Na actualidade conta
con sete investigadores e cinco
investigadores en formación.

O grupo é multidisciplinario e colabora con
numerosas universidades, grupos de
investigación e centros tecnolóxicos de
Galicia, España ou a nivel internacional.
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As principais liñas de traballo vinculadas ao
sector cárnico son:

» Gandaría ecolóxica e outros sistemas de
produción sostibles.

» Suplementación mineral en nutrición
animal.

» Servizo de asesoramento diagnóstico e
análise mineral.

» Estratexias nutricionais para reducir o
emprego de antibióticos.

» Emprego de algas en nutrición animal.

O grupo participa na actualidade no Grupo
operativo supraautonómico TIRAC para a
“redución do consumo de antibióticos fronte a
problemas dixestivos en coellos de ceba”, co
obxectivo de asegurar a súa saúde e a
rendibilidade para o gandeiro, promovido por
unha empresa produtora de pensos.

Desde o ano 2018 o grupo ten 411 publicacións
científicas, a meirande parte delas no EFSA
Journal (Journal of European Food Safety
Authority), sobre consultas da Comisión
Europea ao “Panel de aditivos e substancias
empregadas en alimentación animal” do que
forman parte investigadores do grupo.

No mesmo período de tempo foron dirixidas e
presentadas seis teses de doutoramento,
unha delas sobre a raza porcina Celta.

7.3.3.6. Grupo de investigación INVESAGA
(Investigación en sanidad animal: Galicia)

O grupo traballa na detección de parasitos e
infeccións en ruminantes e presenta entre as
súas liñas de especialización o “Estudo e
detección de parasitos en mostras de carne”.

O grupo conta na actualidade con nove
membros.

Desde o ano 2018 o grupo ten 69 publicacións
científicas vinculadas a enfermidades
parasitarias e infecciosas. Neste mesmo
período léronse catro teses de doutoramento,
dúas delas vinculadas a pequenos ruminantes.

7.3.3.7. Outros grupos de investigación con
actividade vinculada ao sector cárnico

O grupo ACUIGEN do Campus Terra traballa
en temas de secuenciación xenómica,
disciplina transversal a moitos sectores
produtivos, incluídas algunhas producións
cárnicas.

O grupo participa na actualidade no
desenvolvemento dun proxecto piloto
cofinanciado por FEADER para a “Selección
xenómica en raza Rubia Gallega con chips de
alta densidade”.

No proxecto solicitado por ACRUGA
(Asociación Nacional de Criadores de Gando
Vacún Selecto de Raza Rubia Gallega)
participan, ademais dos investigadores de
Xenética de Poboacións e Xenómica e de
Produción e Mellora Animal da USC, expertos
de xenotipado SNP de Xenética Fontao, así
como especialistas en Xenética Cuantitativa e
Selección Xenómica da Universidade de
Zaragoza.

7.3.4. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Na Universidade de Vigo, o grupo de
investigación Enxeñería Química 4 (EQ4) ,
liderado por Francisco Javier Carballo García,
foi referente na I+D+i para o sector cárnico
desde a súa creación no ano 1991 ata o ano
2010, no que unha parte importante da
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investigación do eido pasou a ser executada
polo CETECA.

Na actualidade o grupo desenvolve proxectos
no ámbito dos produtos da pesca.

O grupo, vinculado ao Grao de Tecnoloxía de
Alimentos impartido no campus de Ourense
está formado por sete investigadores e ten na
actualidade tres teses de doutoramento en
marcha.

Desde o ano 2018 presentáronse sete teses de
doutoramento, tres das cales están
vinculadas ao sector cárnico. Das 41
publicacións do grupo nos últimos catro anos,
dez están relacionadas coa produción ou
transformación de carne.

O grupo ten dúas patentes de cultivos
iniciadores para produtos cárnicos desde o
ano 2015 e participou activamente nos
traballos de definición e caracterización de
produtos de chacinaría tradicionais galegos
(chourizo, androia e lacón), que nalgúns casos
contribuíron á creación dunha IXP.

7.3.5. FEUGA (FUNDACIÓN
EMPRESA UNIVERSIDADE)

A Fundación Empresa-Universidade Galega
(FEUGA) é unha entidade sen ánimo de lucro e
de dereito privado, fundada en 1982 e
especializada na transferencia de
coñecemento, innovación e tecnoloxía desde o
sistema universitario de Galicia ao mundo
empresarial e á sociedade en xeral.

A Fundación é un referente na xestión das
relacións empresa-universidade; na
promoción e execución de proxectos de I+D+i
colaborativos e na implantación, mellora,
xestión, ou certificación da innovación
empresarial.

No ámbito da produción de carne FEUGA
participa na actualidade nun proxecto H2020
e en dous grupos operativos
supraautonómicos:

» Proxecto ROADMAP (H2020). Promoverá a
transición cara a un uso máis eficiente dos
axentes antimicrobianos (UMA, polas súas
siglas en inglés) na produción animal,
incluíndo una gran variedade de
contextos, a través dunha reformulación
dos sistemas de decisión do uso de
axentes antimicrobianos ao longo da
cadea de subministración de alimentos. O
proxecto organiza unha serie de estudos
de caso en 10 países (ningún da Península
Ibérica) e en 4 sectores produtivos
(porcos, aves, produción de carne e
produción de leite).

» Grupo operativo supraautonómico TIRAC
para a redución do consumo de
antibióticos fronte a problemas dixestivos
en coellos de ceba, co obxectivo de
asegurar a súa saúde e a rendibilidade
para o gandeiro.

» Grupo operativo supraautonómico
AVIENERGY, cuxa finalidade é promover un
uso máis eficiente dos recursos no sector
avícola aplicando unha estratexia baseada
nos fundamentos da bioeconomía circular
que posibilite un aproveitamento máis
eficiente dos residuos xerados na
actividade avícola para mellorar a
competitividade e o impacto
medioambiental do sector.

7.3.6. OUTRAS INICIATIVAS DE
INTERESE

7.3.6.1. Programa LIFE

O programa LIFE é o único instrumento
financeiro da Unión Europea dedicado
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exclusivamente ao medio ambiente. Existen
numerosos proxectos promovidos por
entidades e empresas españolas que
traballan nalgúns ámbitos de interese
vinculados á problemática medioambiental
do sector cárnico.

A continuación, recóllense algúns proxectos
interesantes dos anos 2018-2021.

» LIFE SMART AgroMobility - Processing of
livestock waste, for the production of bio-
methane for use in agricultural vehicles
and biofertilizers (LIFE19 CCM/ES/001206).

» O proxecto, liderado pola Universidade
Politécnica de Madrid, ten como obxectivo
fundamental a demostración da
viabilidade técnica, económica e
medioambiental dun novo modelo de
manexo dos xurros de granxas de porcino
intensivas empregando un sistema de
biodixestión de baixo custo. O dixestato
resultante valoriza a biomasa para o seu
emprego como biofertilizante/
bioestimulante. O produto final,
biometano, poderá ser empregado como
combustible de vehículos agrícolas ou
como biofertilizante. Outro proxecto LIFE,
o LIFE Superbiodiesel (LIFE19 CCM/ES/
001189 - Production of advanced biodiesel
from animal wastes using supercritical
technologies) tamén desenvolve traballos
nesta mesma liña.

» LIFE Green Ammonia - Market technology
based on membranes for the reduction of
ammonia in livestock farms (LIFE20 ENV/
ES/000858).

» O obxectivo do proxecto é reducir as
emisións de amoníaco das dexeccións de
granxas porcinas e avícolas.
Concretamente, trátase de desenvolver
unha tecnoloxía de mercado baseada en
membranas que contribuirá á redución de
amoníaco en granxas de gando, tanto na
atmosfera da granxa como nos tanques de

almacenamento de esterco.

» LIFE MIDMACC – Mid mountain adaptation
to climate change (LIFE18 CCA/ES/
001099).

» O proxecto promove a adaptación a través
da implementación e proba de diferentes
medidas de xestión da paisaxe para
enfrontar os desafíos relacionados
co cambio climático en áreas marxinais de
media montaña de España (A Rioxa,
Aragón e Cataluña), ao tempo que se
mellora o seu desenvolvemento
socioeconómico.

» No proxecto non participa ningunha
entidade galega, pero algunhas das
medidas que o proxecto está a probar e
algunha das conclusións poden ser
extrapolables ao contexto galego,
especialmente en gandaría extensiva.

» LIFE NIRVANA - In situ nano-enhanced
bioremediation for nitrate impaired
aquifers due to agricultural activity (LIFE18
ENV/ES/000335).

» O obxectivo do proxecto NIRVANA é
reducir a concentración de nitratos nos
acuíferos contaminados mediante unha
remediación in situ cunha nova tecnoloxía,
eficaz e respectuosa co medio ambiente,
baseada na mellora da desnitrificación
biolóxica a través dun proceso de
dosificación con nanopartículas de ferro
zerovalente (ZVI). O proxecto perseguirá
este obxectivo deseñando, construíndo e
operando un sitio de desnitrificación a
escala piloto nun acuífero poroso
contaminado con nitratos de orixe
agrícola, que se considerou representativo
dos acuíferos contaminados por nitróxeno
a nivel europeo.

» LIFE LiveAdapt - Adaptation to Climate
Change of Extensive Livestock Production
Models in Europe (LIFE17 CCA/ES/000035).
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» O LIFE LiveAdapt ten como obxectivo
demostrar tecnoloxías innovadoras para a
gandaría que se adapten aos efectos do
cambio climático. Estes inclúen a proba e
uso de sistemas mellorados de recollida
de auga e unha mellor xestión do gando
mediante o uso das TIC e pastos de maior
calidade. Deste xeito, o proxecto
identificará, adaptará e transferirá as
mellores prácticas introducidas para
combater os riscos climáticos para o
gando no sur de Europa.

» As mellores prácticas tamén cubrirán
residuos, agrosilvicultura, eficiencia
enerxética, produción de enerxía,
desertización, saúde animal e
enriquecemento da biodiversidade.

» LIFE+Farms for the future - Farms for the
future: Innovation for sustainable manure
management from farm to soil (LIFE12
ENV/ES/000647).

O proxecto ten como obxectivo minimizar
a extensión do exceso de nutrientes nos
solos causado polo sector gandeiro
porcino actuando en tres lugares
principais: nas granxas de porcos, na
aplicación de campo de esterco e en solos
afectados por exceso de nutrientes
agrícolas.

O proxecto desenvolveu máis de cen
actividades de transferencia tecnolóxica
en temas de redución de xurros en granxas
de porcos, promoción do valor dos xurros
como fertilizantes ou a redución do
impacto ambiental por exceso de
nutrientes no solo.

7.3.6.2. Outros grupos operativos
autonómicos e supraautonómicos

A maiores dos grupos operativos
autonómicos e supraautonómicos

referenciados nos puntos anteriores, existen
outras iniciativas que traballan tanto na
produción de carne como na transformación e
na que participan axentes galegos.

Os máis destacados foron recollidos pola
Rede Rural Nacional nos catorce expedientes
que recompilan os proxectos de innovación
levados a cabo en materia de
desenvolvemento rural.

» EXTRAPASTO: Estrategias para la
competitividad y la sostenibilidad de los
pastores de Galicia (2018-2020).

O proxecto tivo como obxectivo desenvolver
mecanismos de normalización e xestión
telemática da produción das explotacións
caprinas e ovinas. O proxecto foi coordinado
por AGACA.

» GO EXPORTGEN.

O grupo, coordinado pola Federación
Española de Asociación de Ganado Selecto
(FEAGAS) no ano 2019 e no que participa
ACRUGA, ten como obxectivo a creación
dunha canle de comercialización e promoción
conxunta das razas puras españolas e xerar
unha imaxe de marca.

7.3.7. PLAN DE TRANSFERENCIA
PARA APOIO ÁS ACTIVIDADES DE
DEMOSTRACIÓN E DE
INFORMACIÓN AO AGRO GALEGO

As actividades deste plan de transferencia
comprenden accións encamiñadas ao
aumento da competitividade do sector tanto
agrario como forestal. É un dos obxectivos
establecidos no Regulamento (UE) 1305/2013,
relativo á axuda ao desenvolvemento rural a
través do FEADER.
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As accións de transferencia (actividades de
demostración e accións de información)
poden ter unha duración máxima de vinte
horas, excepto nas actividades de
demostración ou campos de ensaio, que
poden ter unha duración diferente.

Só as unidades da propia Consellería do Medio
Rural poderán programar actividades do plan
de transferencia: os centros da AGACAL, os
CFEA, os distritos forestais, as oficinas
agrarias comarcais, os servizos técnicos
agrarios e os servizos veterinarios oficiais e
outras unidades da Consellería do Medio
Rural.

A tipoloxía de actividades posibles inclúe:

» Xornadas técnicas.

» Xornadas de portas abertas en centros de
investigación e formación.

» Congresos.

» Seminarios temáticos.

» Obradoiros de prácticas.

» Viaxes.

» Elaboración de material divulgativo.

» Campos de demostración.

» Campos de ensaio .

No ano 2021 programáronse 128 accións de
transferencia, e entre elas 16 accións de
interese para o sector da produción de carne.

Ningunha acción de transferencia trata
temas relativos á transformación de
carne.

Na web da consellería é posible consultar a
listaxe de accións programadas para o ano
2021 e o histórico de anos anteriores.
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7.4. O ASESORAMENTO

As prácticas agrícolas requiren na maioría dos
casos coñecementos agronómicos de certa
complexidade. A axuda dun técnico
especializado pode resultar de grande
utilidade, como quedou patente nas mesas de
participación, onde se plasmou a necesidade
de asesoramento aos produtores para a
produción, transformación e comercialización
de produtos agrícolas, para a adaptación aos
cambios normativos ou a diversificación de
producións.

O novo modelo que se quere promover desde
a UE transcende o modelo de asesoramento
lineal tradicional desenvolto nos períodos
previos de programación, vinculados ao
cumprimento de determinados aspectos da
PAC, e implica que os asesores agrarios deben
adquirir novas competencias e capacidades
para o desempeño de novos roles que
permitan reforzar o papel dos asesores
agrarios nos procesos de innovación
interactiva. Os asesores son recoñecidos
como actores especialmente importantes no
enfoque estratéxico da nova PAC.

As oficinas agrarias comarcais,
herdeiras das oficinas de extensión
agraria, están na actualidade dedicadas
ao desenvolvemento de funcións
meramente burocráticas

As oficinas agrarias comarcais, herdeiras das
oficinas de extensión agraria que fixeron un
gran labor de asesoramento que axudou ao
rápido desenvolvemento do agro galego,
están na actualidade relegadas ao
desenvolvemento de funcións meramente
burocráticas, nas que a prestación de servizos
de asesoramento que noutrora eran unha

parte importante do seu cometido hoxe é
marxinal ou inexistente.

No ámbito do asesoramento privado, a
Consellería do Medio Rural conta actualmente
con máis de 60 entidades rexistradas no
Rexistro de Entidades con Servizos de
Asesoramento e Xestión de Galicia
(RESAXEGA), que se dedican a ofrecer servizos
de asesoramento e/ou xestión e entre as cales
se atopan un gran número de asociacións e
cooperativas. Do total de entidades, tan só
seis están situadas na provincia de Ourense.

Pódese dicir que en Galicia existen técnicos de
alto prestixio no ámbito da reprodución,
alimentación ou producións agrícolas (horta
convencional ou ecolóxica) entre outras
disciplinas, que dan un bo servizo aos
gandeiros e agricultores clientes.
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Moitos destes servizos técnicos son
realmente, sobre todo os ligados á
alimentación, á reprodución, ou á produción
agrícola, un “servizo posvenda” de fidelización
do cliente. Nestes casos, a capacidade do
técnico está sempre limitada pola empresa
que hai detrás dese técnico, que é a quen
realmente se debe, o que fai que a necesidade
real do gandeiro ou agricultor quede nun
segundo plano.

En Galicia é limitado o número de servizos de
asesoramento independentes con técnicos ou
equipos multidisplinarios cualificados que
poidan axudar dun xeito integral na toma de
decisións nas granxas e explotacións agrícolas
da comunidade.

En Galicia, o número de servizos de
asesoramento independentes con
técnicos ou equipos multidisplinarios
cualificados, é limitado.

Este tipo de asesoramento, tanto público
como privado, que existe na nosa contorna,
pode funcionar en paralelo co servizo
posvenda que a maioría de casas comerciais,
incluídas as cooperativas, fan nas
explotacións agrogandeiras.

En rexións da nosa contorna temos modelos
interesantes, como o caso do INTIA (Instituto
Navarro de Tecnología e Infraestruturas
Agroalimentarias), sociedade pública adscrita
ao Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, integrada na Corporación Pública
Empresarial de Navarra, que desenvolve
accións de asesoramento e transferencia de
coñecemento cun enfoque multidisciplinario
desde hai máis de 30 anos e cun cadro de
persoal composto por máis de 180 asesores. É
un modelo aberto no que os asesorados son
“socios do servizo” e confían na
imparcialidade do asesoramento. O
asesoramento está financiado polo goberno
navarro, as cotas de agricultores e gandeiros
socios e a facturación dos servizos.
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7.5. RETOS ASOCIADOS Á DIXITALIZACIÓN

A dixitalización da cadea de valor das
producións cárnicas en Galicia é unha das
necesidades máis importantes para o sector
nos próximos anos. Neste apartado
trataranse as necesidades e os retos a nivel
xeral de todo o sector cárnico, se ben existen
diferentes estados de desenvolvemento da
dixitalización nas diferentes producións e nos
diferentes sistema de produción, máis
extensivos ou intensivos.

Entre os retos principais aos que poden
contribuír as novas tecnoloxías dixitais están,
entre outros, a mellora da sostibilidade das
producións (tanto económica como
ambiental, a través da optimización no uso de
insumos nas diferentes producións, o cálculo
da pegada medioambiental etc.), a mellora da
rastrexabilidade (conseguindo transmitir ao
longo da cadea todas os procesos realizados e
proporcionando información que incremente
o valor engadido para o consumidor final), o
aforro de custos de produción (coa agrupación
das compras de insumos, ferramentas de
control de custos etc.) ou a optimización da
loxística para superar o hándicap de
afastamento dos grandes mercados
internacionais.

O obxectivo final dos investimentos debería
ser transformar a cadea de valor para
producir produtos de calidade, con alto valor
engadido, que incrementen a disposición a
pagar uns maiores prezos por parte dos
consumidores.

O obxectivo final dos investimentos
debería ser transformar a cadea de
valor para producir produtos de
calidade, con alto valor engadido.

Nos últimos anos xurdiron diferentes
empresas tecnolóxicas (start-ups) en
diferentes ámbitos ligados á dixitalización, ao
Big Data, á sensorización, ao blockchain e a
outras tecnoloxías disruptivas que están
colaborando en diferentes proxectos de
innovación coas empresas que conforman o
sector cárnico galego. Ao mesmo tempo, as
empresas do sector están investindo na
robotización e dixitalización das súas
operacións, pero falta unir todos eses
elementos xunto con datos doutros
organismos ligados ao control e á promoción
das producións (administracións públicas e
consellos reguladores, oficina virtual agraria
etc.) para optimizar as operacións, mellorar a
transparencia e transmitir toda a información
útil ao consumidor final. Tecnoloxías como o
blockchain poden ser fundamentais para
engadir transparencia á cadea de valor do
sector cárnico galego. Os produtos cárnicos
procedentes de Galicia teñen un valor
engadido no mercado español, e as novas
tecnoloxías poden ser un aliado estratéxico
para poñer en valor ese elemento (a orixe e os
sistemas de produción sostibles) ante os
consumidores finais. Tamén o
desenvolvemento da formación en liña nestes
anos de pandemia pode ser un factor clave á
hora de desenvolver formación específica
para o sector, tan necesaria en todos os elos
da cadea.

Outro feito importante que vai axudar ao
despegue da dixitalización no sector agrario é
o apoio por parte das administracións
públicas á creación dos Hubs de Innovación
Dixital. En Galicia púxose en marcha nos
últimos anos DATALIFE, que é o hub creado
para aplicar a intelixencia artificial e a big
data nas PEMES dos sectores primario,
biotecnolóxico e da saúde, e que está servindo
como punto de encontro para os proxectos de
dixitalización no sector agro.
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Como principais problemas detectados están o pequeno tamaño da industria cárnica galega, que
fai difícil acometer os investimentos necesarios, a dificultade de acceso a datos públicos e
privados, a existencia de poucos datos de calidade, a falta de interoperabilidade dos datos e a
dificultade das empresas tecnolóxicas para conectar cun sector altamente atomizado.

Imaxe cedida por José Manuel Lorenzo (CTC).



- 282 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030

7.6. CONCLUSIÓNS

As seguintes conclusións foron extraídas na
súa meirande parte da análise das fontes de
información consultadas e das entrevistas
realizadas a investigadores das universidades
e centros de investigación galegos que
traballan para o sector da produción e da
transformación de carne.

7.6.1. NO EIDO DA FORMACIÓN

» A formación ofertada no marco do PDR
pode desenvolver un papel relevante á
hora de complementar a formación dos
ciclos de formación profesional e
universitaria, ofrecendo unha formación
especializada no sector agrogandeiro que
teña en conta as necesidades e demandas
específicas detectadas e non cubertas
pola formación regrada, especialmente en
temas de economía circular, produción
sustentable, transformación,
diversificación, comercialización ou
dixitalización.

» Resulta fundamental deseñar as
propostas formativas da man do sector
produtor e transformador de carne, co
obxectivo de mellorar a eficacia e a
utilidade destas accións formativas.

» A pesar da oferta existente, tanto formal
como non regrada, a demanda de
formación axeitada e específica para o
sector é unha necesidade recorrente, o
que suxire a necesidade de coordinación e
continuidade das accións de formación
acometidas e un labor de comunicación
que garanta que a oferta chegue aos
interesados.

» Existe unha clara deficiencia de formación
especializada (tanto inicial como continua)

para o sector de transformación da carne,
lastrada polo pequeno tamaño e a
dimensión familiar de moitas industrias
transformadoras.

» Cómpre facer unha revisión dos
certificados de profesionalidade
existentes, dos requisitos burocráticos
para impartir estes certificados e,
especialmente, do sistema de selección de
alumnado.

» A formación regrada vinculada á
produción primaria sofre na actualidade
unha falta de alumnado vinculada, entre
outros factores, ao desprestixio e á falta
de autoestima do sector primario. É
imprescindible acometer accións
coordinadas para cambiar esta percepción
social.

7.6.2. NO EIDO DA
INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA
DE COÑECEMENTO E
ASESORAMENTO

» Non existe rede nin colaboración estrutu-
rada entre os axentes implicados na inves-
tigación para o sector cárnico a nivel ga-
lego, máis aló das conexións persoais en-
tre investigadores que se manteñen
durante o tempo que se mantén o traballo
do investigador.

» É necesario reforzar a interacción entre os
axentes xeradores de coñecemento e o
tecido empresarial do sector agroalimen-
tario en xeral e cárnico en particular. O
reto da transferencia de coñecemento non
só afecta ás PEMES e aos pequenos produ-
tores, senón a todo o tecido empresarial.
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» Na nova PAC, os asesores pasan a ocupar
un papel importante no centro do sistema
AKIS, xunto cos produtores, como uns dos
axentes máis próximos aos produtores e
polo tanto clave na transferencia de co-
ñecemento desde as estruturas xeradoras.

» A busca de sinerxías e o aproveitamento
de capacidades e know-how con proxectos
ou iniciativas xa desenvolvidos ou en fase
de desenvolvemento supón un interesante
punto de partida para as posibles accións
que cómpre desenvolver no marco desta
estratexia.

» Os grupos de investigación teñen diferen-
tes problemas segundo a súa adscrición
(Universidade, Xunta, Ministerio…), pero
en xeral todos carecen de mecanismos
para a estabilización de persoal e, na ac-
tualidade (salvo algunhas excepcións de
grandes grupos), teñen problemas de
remuda xeracional. Os investigadores en
formación, unha vez rematada a tese de
doutoramento, non teñen opcións para
continuaren na carreira científica ou vense
abocados a postos que difiren da súa liña
de investigación.

» As liñas de investigación veñen dadas en
moitos casos polos requisitos fixados
polas normativas que fan que as adminis-
tracións destinen recursos de I+D+i a
solucionar problemas dunha forma reac-
tiva.

» En xeral, os investigadores perciben que,
salvo excepcións, o sector de produción e
de transformación de carne está moi ato-
mizado, con empresas de pequeno tamaño
sen capacidade nin recursos para I+D+i.

» A transferencia de coñecemento desde os
grupos e centros de investigación limítase
a accións de transferencia en forma de
cursos ou xornadas organizadas ao abeiro
de axudas públicas ou por esixencias das
propias convocatorias que financian a
investigación, sen que se faga unha pos-
terior reflexión sobre o grao de
transferencia efectiva que se consegue no
sector ao que van dirixidas.

» A nivel de divulgación de resultados de
investigación, os investigadores optan
preferentemente por artigos científicos
en publicacións prestixiosas (que puntúan
no currículo do investigador), antes que
por artigos de divulgación a nivel nacional
ou rexional, normalmente redactados
nunha linguaxe máis próxima ao sector.

» Os grupos de investigación pequenos te-
ñen cada vez máis problemas de acceso a
proxectos de investigación competitiva
nos que se priman, cada vez máis, os
grandes proxectos para sectores
punteiros nos que non adoita ter cabida a
investigación para o sector primario.
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Neste apartado reflíctense os aspectos máis
significativos que derivan da diagnose do
sector cárnico galego das especies
ruminantes e que serven para establecer as
necesidades e obxectivos da estratexia. Para a
súa elaboración utilizouse unha análise
“DAFO” (Debilidades, Ameazas, Fortalezas e
Oportunidades) co propósito de sinalar as
cuestións clave que deben priorizarse e as
accións que deben emprenderse.

A matriz DAFO elaborouse tomando como
referencia o recollido no proceso de
participación desenvolvido co sector,
concretamente na mesa de traballo que tivo
lugar o 9 de novembro de 2022 nas
instalacións da Axencia Galega da Calidade
Alimentaria (Agacal) en Sergude (Boqueixón,
A Coruña), na que participaron 31 persoas
representantes de entidades e empresas de
todos os elos da cadea de valor do sector. Para
facilitar a compresión, o DAFO separouse nos
tres eidos fundamentais da cadea do sector
cárnico (produción, industria e cadea de valor,
comercialización e mercados). A metodoloxía
utilizada nas mesas foi a do “World Café”, un
proceso de conversación que permite a un
grupo de persoas dialogar sobre aspectos
clave para o sector sobre as que xerar ideas,

acordos e camiños de acción creativos e
innovadores nun ambiente distendido que
favorece a interacción. Para esta dinámica
formáronse tres grupos de dez persoas
(aproximandamente), que en roldas de 20
minutos foron dando resposta ás tres
preguntas formuladas, mesturándose entre
eles para favorecer o intercambio de
información. As cuestións que se abordaron
para a elaboración do DAFO foron:

» Principais debilidades/ameazas e
fortalezas/oportunidades do sector
cárnico na produción.

» Principais debilidades/ameazas e
fortalezas/oportunidades do sector
cárnico na industria e na cadea de valor.

» Principais debilidades/ameazas e
fortalezas/oportunidades do sector
cárnico na comercialización e nos
mercados.

Nas seguintes táboas móstranse os
resultados recollidos nesta mesa unha vez
analizados, ordenados, completados e
ampliados en gabinete.

A. DIAGNOSE ESTRATÉXICA DO SECTOR
CÁRNICO DE ESPECIES RUMINANTES: DAFO
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PRODUCIÓN

Aspectos negativos

Debilidades Ameazas

D1. Reducido tamaño das explotacións pouca base territorial e número
reducido de animais).

D2. Elevada idade media dos gandeiros.

D3. Dificultades de acceso á terra nas comarcas onde predominan as
explotacións lácteas.

D4. Dependencia de insumos externos en parte das producións.

D5. Falta de formación e de profesionalización dos produtores.

D6. Mal uso da xenética na reprodución por falta de criterio técnico á
hora de seleccionar razas para ceba.

D7. Falta de planificación e de agrupación dos partos que permita a
desestacionalización da produción para adaptarse ás necesidades dos
mercados.

D8. Falta de asociacionismo con especialización no sector cárnico.

D9. Baixo poder de negociación fronte aos intermediarios e a industria.

D10. Reducida rendibilidade económica que dificulta o crecemento das
explotacións.

D11. Baixo nivel de investimento en tecnoloxías e dixitalización.

A1. Diminución de gandeiros en activo e falta de remuda xeracional.

A2. Incremento de custos derivados das esixencias normativas
medioambientais e de benestar animal.

A3. Aumento do prezo das materias primas (alimentación e enerxía).

A4. Imaxe negativa do sector derivada da mala prensa sobre os
impactos da produción no medio ambiente, no benestar animal e na
saúde humana que choca coa maior conciencia medioambiental da
sociedade.

A5. Dificultade de acceso á industria transformadora por parte dos
produtores de ovino e caprino pola dispersión da produción.

A6. Falta de asesores públicos seguindo o modelo das antigas Oficinas
de Extensión Agraria e de asesores privados especializados no sector
cárnico.

A7. Falta de recoñecemento social da profesión de gandeiro.

A8. Baixa dotación de infraestruturas e falta de servizos de calidade no
rural – despoboamento.

A9. Resistencias aos antimicrobianos que fai necesaria unha adaptación
por parte dos asesores e produtores.

A10. Forestación de zonas con capacidade de aproveitamento para
obtención de materia prima para alimentos animais.

Aspectos positivos

Fortalezas Oportunidades

F1. Bo estado sanitario da cabana gandeira de Galicia.

F2. Alto nivel de benestar animal.

F3. Produción de pastos e forraxes de calidade.

F4. Razas autóctonas excelentes para produción de carne de calidade e
sabor.

F5. Sector “resiliente” e con capacidade de adaptación.

F6. Producións extensivas con reducido impacto no medio ambiente.

F7. Modelo produtivo adaptado ás novas tendencias da PAC.

F8. Explotacións tradicionais con baixos custos de produción.

O1. Crecente interese por produtos ecolóxicos, naturais, pastoreo,
proximidade e outros produtos con maior valor engadido.

O2. Gran potencial das explotacións galegas para produción de carne
obtida en condicións naturais e ecolóxicas.

O3. Coñecemento dos sistemas de produción tradicional que conectan
coas novas demandas e sensibilidades dos consumidores.

O4. Existencia de terras abandonadas que permitiría aumentar a base
territorial das explotacións e a extensificación destas, ou a instalación
de novas.

O5. Capacidade de mellorar a xestión da reprodución coa incorporación
de técnicas reprodutivas (seme sexado, cruzamentos de frisón e outras).

O6. Posibilidade de programar partos para reducir a estacionalidade e
concentrar máis produción nos períodos de prezos altos.

O7. O incremento nos controis sanitarios e nas enfermidades adicionais
ás de control oficial que permitirá competir nas exportacións.
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Aspectos negativos

Debilidades Ameazas

D1. Industria cárnica de carácter familiar, de pequeno tamaño e
atomizada.

D2. Baixa rendibilidade industrial, pouca marxe e moita rotación.

D3. Sector dependente historicamente do mercado local, con dificultade
para acceder aos mercados nacionais e internacionais por dimensión e
tipo de produto.

D4. Industria pouco innovadora (produtos, formatos, presentacións, etc)
e con baixo nivel de investimento que compite con produtos pouco
elaborados en mercados de prezos baixos.

D5. Falta de diversificación de produto y de presentación con despece
adaptado ao gusto do consumidor y la demanda de la sociedade actual.

D6. Escaso interese da industria para a diferenciación do produto por
orixe xenético.

D7. Falta de cooperación e de organización dos matadoiros (poucos
matadoiros grandes, pouca competencia e con escasa capacidade para
vender fóra de Galicia e de España).

D8. Estrutura comercial pouco profesionalizada.

D9. Baixo nivel de integración vertical da industria cárnica galega
especializada nos ruminantes.

D10. Pouca oferta de produtos cárnicos ecolóxicos para abastecer o
mercado.

D11. Baixa capacidade de negociación da industria coa distribución.

D12. Falta de matadoiros e salas de despece (ovino-caprino) pola cativa
capacidade de produción que dificulta rendibilizar os investimentos.

D13. Elevada desconexión entre a industria cárnica e os centros de
investigación e universidades.

D14. Nalgunhas producións gran parte do mercado galego é un mercado
de canais e non de despece, o que xera dificultades para poder absorber
a estrutura de costes nas grandes industrias derivados de manter o
persoal e infraestruturas necesarios para o despece e fileteado.

A1. Competencia doutras rexións ou territorios con prezos máis baixos.

A2. Emprego da carne de vacún como produto reclamo en puntos de
venda.

A3. Incremento das esixencias sanitarias, de seguridade alimentaria e
medioambientais.

A4. Produción do gando non adecuada á estacionalidade do consumo.

A5. Mala prensa sobre o consumo de produtos cárnicos.

A6. Elevados custos enerxéticos no contexto da suba xeneralizada das
materias primas a nivel mundial.

A7. Escaseza de man de obra en todas as áreas.

Aspectos positivos

Fortalezas Oportunidades

F1. Boa calidade e imaxe dos produtos cárnicos galegos.

F2. Elevada capacidade industrial e despece.

F3. Bo nivel de seguridade alimentaria.

F4. Materia prima de calidade recoñecida.

O1. Os selos de garantía: as IXP como selos de identidade dos produtos
cárnicos de Galicia.

O2. Capacidade de creación de marcas propias.

O3. Internacionalización: ampliar mercados fóra de Galicia.

O4. Diversificación de produtos e formatos.

O5. Nicho de mercado en produción ecolóxica en Galicia.

O6. Capacidade de innovación na elaboración de produtos cárnicos.

O7. Fidelizar á restauración no consumo/oferta da carne galega.

O8. Capacidade de adaptación a novos hábitos e tendencias e consumo
e as demandas doutros mercados.
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COMERCIALIZACIÓN

Aspectos negativos

Debilidades Ameazas

D1. Mala estratexia de comunicación que provoca un descoñecemento
do consumidor sobre as prácticas e condicións da produción e do papel
dos gandeiros na xestión do territorio.

D2. Excesiva competencia local/necesidade de vender fóra de Galicia.

D3. Prezos excesivamente baixos para unha produción de calidade/
mercado saturado en Galicia.

D4. A estacionalidade da produción, concentrándose a oferta no inverno
cando a demanda e os prezos son máis baixos, mentres que no verán, os
prezos soben pola elevada demanda e escaseza de oferta.

D5. Falta de diversificación de produto.

D6. Escaso desenvolvemento das marcas comerciais.

D7. Baixo nivel de investimento na promoción de produtos cárnicos.

D8. Dificultades na loxística con problemas para entregar o produto en
tempo e forma sobre todo nos mercados máis afastados.

A1. Desconexión e desapego entre o mundo rural (produtor) e o mundo
urbano (consumidor) que provoca o cuestionamento a nivel social das
actividades gandeiras.

A2. Baixada do consumo de carne fresca de ruminantes e incremento de
elaborados e procesados, aos que se lles atribúe un menor valor
nutricional.

A3. Falta de información do consumidor sobre o valor nutritivo da carne
e o seu papel nunha dieta saudable.

A4. Novas tendencias na alimentación (veganos, vexetarianos, etc).

A5. Produtos elaborados non cárnicos producidas con novas tecnoloxías
que podan ser substitutivos dos produtos cárnicos e a desregulación
que hai o respecto.

A6. Competencia doutras proteínas (vexetais, insectos, etc).

A7. Excesiva concentración das vendas no mercado galego onde se
compite en base a prezos.

A8. Difícil acceso á compra da carne de ovino-caprino que non esta en
moitos puntos de venda porque a produción é moi limitada.

Aspectos positivos

Fortalezas Oportunidades

F1. Marca Galicia como sinónimo de calidade alimentaria e boa imaxe
dos produtos cárnicos galegos.

F2. Produto ben valorado polos consumidores.

F3. Existencia da IXP Ternera Gallega como marca líder e de referencia
no mercado nacional.

F4. Tradición de consumo e oferta comercial consolidada.

F5. Capacidade do sector de ovino-caprino de adaptarse en mellor
medida á estacionalidade da demanda.

O1. Educar ás novas xeracións no consumo sustentable de carne como
alimento fundamental na súa dieta.

O2. Dar a coñecer entre a sociedade o sistema de agricultura familiar
existente en Galicia en liña coa tipoloxía de explotacións que promoven
as estratexias europeas.

O3. Divulgación orientada a informar aos consumidores das
posibilidades de aproveitamento e preparación de máis pezas da canal
para obter maior valor engadido.

O4. Novos nichos de mercado para carnes ligadas á sustentabilidade
(silvopastoreo, secuestro de carbono en pastos permanentes, etc.).

O5. Envasado de produtos en atmosfera modificada e skin.

O6. Vantaxe dos produtos cárnicos menos elaborados fronte a produtos
puramente industriais ante a crecente preocupación dos consumidores
pola saúde (Real Food, etc.).

O7. Posta en marcha da certificación de Artesanía Alimentaria de
Galicia.

O8. Desenvolvemento de marcas individuais con maior poder de
mercado.

O9. Venda on-line para producións diferenciadas e de calidade.

010. Impulso da apertura e acceso a novos mercados en Asía (China e
Corea do Sur).

O11. Producións de calidade ligadas ao control de biomasa e o control
de incendios e medioambientalmente compatibles coa biodiversidade
agraria.
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Como para o caso dos ruminantes, a matriz
DAFO elaborouse tomando como referencia o
recollido no proceso de participación
desenvolvido co sector, concretamente na
mesa de traballo que tivo lugar o 9 de
novembro de 2022 nas instalacións da Axencia
Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) en
Sergude (Boqueixón, A Coruña), na que
participaron 16 persoas representantes de
entidades e empresas de todos os elos da
cadea de valor do sector. Para facilitar a
compresión, o DAFO separouse nos tres eidos
fundamentais da cadea do sector cárnico
(produción, industria e cadea de valor,
comercialización e mercados). A metodoloxía
utilizada nas mesas foi a do “World Café”, un
proceso de conversación que permite a un
grupo de persoas dialogar sobre aspectos
clave para o sector sobre as que xerar ideas,
acordos e camiños de acción creativos e
innovadores nun ambiente distendido que
favorece a interacción. Para esta dinámica
formáronse tres grupos de dez persoas
(aproximandamente), que en roldas de 20
minutos foron dando resposta ás tres

preguntas formuladas, mesturándose entre
eles para favorecer o intercambio de
información. As cuestións que se abordaron
para a elaboración do DAFO foron:

» Principais debilidades/ameazas e fortale-
zas/oportunidades do sector cárnico na
produción.

» Principais debilidades/ameazas e fortale-
zas/oportunidades do sector lácteo na
industria e na cadea de valor.

» Principais debilidades/ameazas e fortale-
zas/oportunidades na comercialización e
nos mercados.

Nas seguintes táboas móstranse os
resultados recollidos nesta mesa unha vez
analizados, ordenados, completados e
ampliados en gabinete.

B. DIAGNOSE ESTRATÉXICA DO SECTOR
CÁRNICO DE ESPECIES MONOGÁSTRICAS:
DAFO
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PRODUCIÓN

Aspectos negativos

Debilidades Ameazas

D1. Baixo nivel de profesionalización dos produtores.

D2. Escaseza de mao de obra cualificada para incorporarse ás
explotacións.

D3. Dispersión xeográfica da produción.

D4. Modelo produtivo sen base territorial que dificulta a xestión das
dexeccións gandeiras.

D5. Dependencia de insumos externos.

D6. Falta de rendibilidade das explotacións/custos elevados e marxes
pequenas.

D7. Baixo nivel de diferenciación da produción en canto a razas.

D8. Nulo poder de negociación debido aos procesos de integración da
produción.

A1. Elevada volatilidade dos prezos das materias primas.

A2. Normativa de benestar animal, sanitaria e medioambiental cada vez
máis restritiva.

A3. Incidencia de enfermidades infecciosas (peste porcina africana,
influenza aviar, …).

A4. Resistencias aos antimicrobianos que fai necesaria unha adaptación
por parte dos asesores e os produtores.

A5. Falta de investimentos para desenvolvemento de novos
medicamentos para a produción de coellos.

A6. Dependencia exterior en materia xenética.

A7. Mala imaxe do sector produtor de carne en xeral derivado dunha
maior sensibilidade da sociedade sobre o medio ambiente e o benestar
animal.

A8. Imaxe deterioriada da profesión dos gandeiros.

A9. Despoboamento do rural e dificultade de acceso a base territorial
para algunhas producións.

A10. Diminución do número de gandeiros e falta de remuda xeracional.

A11. Carne de porco e de polo consideradas “commodities”.

A12. Competencia, pola importación de carnes doutros territorios con
menores custos e esixencias normativas.

A13. Problemas co lobo nos equinos.

Aspectos positivos

Fortalezas Oportunidades

F1. Existencia de producións de características diferenciadas (pollo
campero, Porco Celta, con castañas, raza autóctona 100%, IXP Capón de
Vilalba…).

F2. Razas autóctonas excelentes para produción de carne de calidade e
sabor.

F3. Bo estado sanitario da cabana gandeira de Galicia.

F4. Integración do sector (cooperativismo).

O1. Internacionalización.

O2. Existencia de razas autóctonas de aptitude cárnica que permiten
unha maior diferenciación.

O3. Posibilidade de crear marcas de garantía/colectivas para as
producións cárnicas galegas.

O4. Base territorial infrautilizada que permite mellorar a xestión das
dexeccións gandeiras.

O5. Impulsar a rastrexabilidade e garantía das producións cárnicas a
través dos estudos e investigacións en materia de sanidade, benestar,
medio ambiente e biodiversidade, GEI, secuestro de carbono, resiliencia,...
que permitan apoiar ás producións cárnicas.
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INDUSTRIA

Aspectos negativos

Debilidades Ameazas

D1. Sector atomizado de carácter familiar na segunda transformación
do porcino.

D2. Falta de relacións estables de cooperación.

D3. Escasa aposta da industria por produtos con IXP de consumo
estacional e local (Lacón galego, Capón de Vilalba).

D4. Baixo nivel de innovación derivado do pequeno tamaño da industria.

D5. Falta de conexión e relación cos centros de investigación,
tecnolóxicos e universidades.

D6. Baixo nivel de transformación e de elaboración.

D7. Excesiva competencia por prezo nos produtos elaborados.

A1. Mala imaxe da industria cárnica e da carne derivada dunha falta de
estratexia de comunicación.

A2. Falta de matadoiros adaptados a producións específicas ou de
determinado tamaño (Capón de Vilalba).

A3. Competencia de carne doutras rexións a prezos baixos.

A4. Incremento dos custos da enerxía, dos combustibles e das materias
primas.

A5. Caída do consumo de carne no mercado nacional.

A6. Incremento das esixencias sanitarias, de seguridade alimentaria e
medioambientais.

A7. Incremento do poder de negociación das grandes cadeas de
distribución.

A8. Escaseza de man de obra cualificada en todas as áreas.

Aspectos positivos

Fortalezas Oportunidades

F1. Industrias de elaborados de porcino con produto de calidade e
recoñecidas.

F2. Os produtos frescos e transformados son de alta calidade e
recoñecidos no mercado.

F3. Capacidade de regulación das producións de ciclo curto para
adaptarse á evolución dos prezos.

F4. Boa capacidade industrial instalada.

F5. Cadea de valor profesionalizada.

O1. Elaboración de novos produtos e presentacións orientadas a
satisfacer novos hábitos e tendencias de consumo.

O2. Mercados con potencial de crecemento a nivel internacional ligados
ao aumento da poboación e dos niveis de renda.

O3. Posibilidade de crecemento impulsando a produción en zonas ou
áreas sen sobrecarga gandeira ou infrautilizadas.

O4. Existencia de organismos públicos de investigación aplicada ao
sector (OPIs de la Consellería de Medio Rural), ademais de centros
tecnolóxicos e Universidades.
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Aspectos negativos

Debilidades Ameazas

D1. Marxes pequenas en produto fresco.

D2. Falta de estratexias de márketing e de recoñecemento de marca.

D3. Baixa capacidade para a internacionalización derivada do escaso
tamaño da industria.

D4. Desequilibrios na cadea de valor.

D5. Falta de orientación ao mercado das pequenas empresas.

D6. Falta de organización dos produtores na transformación e
comercialización dos seus produtos, especialmente en razas autóctonas.

A1. Novas tendencias na alimentación (veganos, vexetarianos, etc).

A2. Produtos elaborados non cárnicos producidas con novas tecnoloxías
que podan ser substitutivos dos produtos cárnicos e a desregulación
que hai o respecto.

A3. Competencia doutras proteínas (vexetais, insectos, etc).

A4. Proliferación de noticias respecto á contaminación ou ao benestar
animal.

A5. Falta de información do consumidor sobre o valor nutritivo da
carne.

A6. Proteccionismo nos mercados exteriores.

A7. Baixo nivel de coñecemento do consumidor doutras carnes
minoritarias: poldro, coello…

A8. Maior sensibilización dos consumidores por un consumo de
proximidade.

A9. Novas lexislacións europeas (nutriscore, Green Deal, etc).

Aspectos positivos

Fortalezas Oportunidades

F1. Produtos transformados con elaborados tradicionais e produtos
cárnicos artesanais demandados polo consumidor local e de
proximidade.

F2. Marca Galicia como sinónimo de calidade alimentaria e boa imaxe
dos produtos cárnicos galegos.

O1. Novos nichos de mercado para pequenas producións de calidade:
mercados de proximidade, consumidores preocupados polo
medioambiente, produtos autóctonos e locais, outras carnes (poldro).

O2. Educar aos consumidores sobre os aspectos nutricionais dos
produtos cárnicos (colexios) e sobre a importancia da produción local.

O3. Posibilidades de internacionalización e existencia de nichos de
mercado de valor engadido neses mercados.

O4. Capacidade de innovación en packaging para diferenciación de
produto e adaptación de formatos ás novas tendencias de consumo.

O5. Proliferación da venda on-line.

O6. Identificación clara da orixe na embalaxe e posibilidade de
diferenciación do produto por medio de Indicacións Xeográficas
Protexidas e marcas de garantía ou de fabricante.

O7. Envasado de produtos en atmosfera modificada e skin.

O8. Aproveitar a Marca Galicia para mellorar a imaxe das producións
intensivas.
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A metodoloxía aplicada para elaborar a
Estratexia de dinamización do sector cárnico
galego parte dunha análise, avaliación e
diagnose do sector realizada en gabinete, que
se completa coas achegas das mesas de
participación cos axentes da cadea de valor e
as enquisas de contraste realizadas na última
sesión de participación. Esta información
previa, organizada por temas ou apartados,
permite un mellor coñecemento dos
diferentes elos da cadea e as súas relacións co
obxectivo de establecer os retos aos que se
enfronta o futuro do sector. Unha vez
realizada a diagnose, definiuse a visión da
estratexia, é dicir, cal é a dirección que debería
levar o sector cárnico ruminante galego no
futuro. Para alcanzar esta visión
establecéronse seis eixes estratéxicos ou
ámbitos de actuación; un sector produtor
organizado e profesionalizado, unha industria
cárnica galega competitiva, líder en calidade
impulsada pola tecnoloxía e o talento que
garanta a soberanía alimentaria, uns produtos
cárnicos galegos mellor posicionados nos
mercados nacionais e internacionais, unha
cadea de valor máis transparente e
equilibrada, unha sociedade concienciada coa
importancia da produción cárnica galega para
o desenvolvemento rural e sobre o valor
nutricional da carne e un sector cárnico máis

sostible medioambientalmente e resiliente.
Para cada un destes eixes fixáronse uns
obxectivos estratéxicos, de tal xeito que
cada eixe conta cun Obxectivo Estratéxico
Xeral (OX) e varios Obxectivos Estratéxicos
Específicos (OE) que detallan e
complementan os anteriores. A
determinación dos obxectivos constitúe a
etapa clave de todo o proceso de planificación
estratéxica, xa que estes fan referencia aos
fitos a alcanzar a medio prazo por parte do
sector cárnico ruminante galego no horizonte
temporal do plan (2022-2030). Para acadar
estes fitos, os obxectivos estratéxicos
específicos recollen unha serie de medidas
que se concretan en fichas nas que relacionan
as posibles accións a desenvolver dentro de
cada medida. As fichas contan con indicadores
de execución que permiten avaliar o grao de
cumprimento daquelas medidas/accións que
se activen para o desenvolvemento da
estratexia. Por último, establecéronse uns
indicadores de resultado para cada un dos
obxectivos xerais, que permitirán avaliar o
grao de cumprimento do plan ao final do
horizonte temporal da estratexia.

No seguinte cadro resúmense o número de
obxectivos, medidas e accións por eixe:

C1. DEFINICIÓN DA ESTRATEXIA DO
SECTOR CÁRNICO DE ESPECIES
RUMINANTES 2022-2030
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C1.1. MISIÓN, VISIÓN E OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Misión

Articular un sector cárnico, sostible, competitivo, innovador, arraigado territorialmente e
baseado na súa diversidade, que produza uns alimentos saudables, accesibles e de calidade,
recoñecidos polos consumidores.

Visión

Posicionar a Galicia como unha rexión de referencia no sector cárnico, logrando un sector máis
profesionalizado, competitivo e internacionalizado e con capacidade para desenvolver produtos
transformados de alto valor engadido e de chegar a novos mercados tanto nacionais como
internacionais.

EIXES ESTRATÉXICOS
OBXECTIVOS

XERAIS
OBXECTIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS ACCIÓNS

1. Un sector produtor organizado e profesionalizado. 1 4 14 52

2. Unha industria cárnica galega competitiva, líder en calidade
impulsada pola tecnoloxía e o talento que garanta a soberanía
alimentaria.

1 5 7 24

3. Uns produtos cárnicos galegos mellor posicionados nos mercados
nacionais e internacionais.

1 4 18 41

4. Unha cadea de valor máis transparente e equilibrada. 1 2 8 15

5. Unha sociedade concienciada coa importancia da produción
cárnica galega para o desenvolvemento rural e sobre o valor
nutricional da carne.

1 2 4 11

6. Un sector cárnico máis sostible medioambientalmente e
resiliente.

1 3 13 46

TOTAIS 6 20 64 174
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Obxectivos estratéxicos

EIXE 1: UN SECTOR PRODUTOR
ORGANIZADO E PROFESIONALIZADO.

EIXE 2: UNHA PRODUCIÓN CÁRNICA
GALEGA COMPETITIVA, IMPULSADA
POLATECNOLOXÍA E O TALENTO QUE
GARANTA A SOBERANÍA ALIMENTARIA.

EIXE 3: UNS PRODUTOS CÁRNICOS
GALEGOS MELLOR POSICIONADOS NOS

MERCADOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.

OX1R. Reordenar o sector produtor
conseguindo unidades produtivas con
viabilidade económica, social e medio
ambiental.

OX2R. Aumentar o nivel de transformación
apostando pola calidade e a diversificación
para mellorar a capacidade de xeración de
valor por unidade de produto.

OX3R.Mellorar o posicionamento competitivo
da carne e dos produtos cárnicos galegos no
mercado nacional e impulsar a diferenciación
e a internacionalización.

EIXE ESTRATÉXICO 4: UNHA CADEA DE VALOR MÁIS TRANSPARENTE E EQUILIBRADA.

OX4R. Conseguir unha retribución de cada elo da cadea acorde coa súa contribución á xeración de valor.

EIXE ESTRATÉXICO 5: UNHA SOCIEDADE CONCIENCIADA COA IMPORTANCIA DA PRODUCIÓN CÁRNICA GALEGA PARA O DESENVOLVEMENTO
RURAL E SOBRE O VALOR NUTRICIONAL DA CARNE.

OX5R. Sensibilizar á sociedade respecto da importancia do sector cárnico como xestor do territorio e do consumo de carne como elemento
fundamental dunha dieta saudable.

EIXE ESTRATÉXICO 6: UN SECTOR CÁRNICO MÁIS SOSTIBLE E RESILIENTE.

OX6R. Lograr un sector líder en sostibilidade que cumpra cosas expectativas da sociedade no coidado da terra, a auga, a biodiversidade, o cambio
climático e a bioseguridade.

EIXES
ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
XERAIS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS ESPECÍFICOS

EIXE 1

OX1R. Aumentar o nivel de
transformación apostando
pola calidade e a
diversificación para mellorar a
capacidade de xeración de
valor por unidade de produto.

OE1.1.R Adaptar a produción de carne as demandas do mercado.

OE1.2.R Promover a continuidade de granxas con viabilidade e facilitar a remuda.

OE1.3.R Aumentar o tamaño medio das explotacións e a súa base territorial.

OE1.4.RMellorar a profesionalización do sector produtor.

EIXE 2

OX2R. Aumentar o nivel de
transformación apostando
pola calidade e a
diversificación para mellorar a
capacidade de xeración de
valor por unidade de produto.

OE2.1.R Impulsar a transformación da carne en Galicia.

OE2.2.R Aumentar o peso das IXP cárnicas na transformación industrial.

OE2.3.R Optimizar os procesos da cadea produtiva: Industria 4.0.

OE2.4.R Impulsar o I+D+i, a formación e a profesionalización na industria.

OE2.5.R Contar cunha industria de sacrificio que teña as capacidades suficientes para
atender a demanda do sector produtor de Galicia.

EIXE 3

OX3R.Mellorar o
posicionamento competitivo
da carne e dos produtos
cárnicos galegos no mercado
nacional e impulsar a
internacionalización.

OE3.1.R Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos
produtos cárnicos galegos.

OE3.2.R Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas situándoas no
segmento Premium do mercado.

OE3.3.RMellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores
nutritivos aos consumidores.

OE3.4.RMellorar a loxística e a distribución da carne galega a nivel nacional e
internacional.
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C1.2. XUSTIFICACIÓN DOS
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Eixe 1. Un sector produtor organizado e
profesionalizado

OX1.R. Reordenar o sector produtor con-
seguindo unidades produtivas con viabili-
dade económica, social e medio ambiental.

OE1.1.R Adaptar a produción de carne ás
demandas do mercado.

A planificación da produción das ganderías, e
en particular unha axeitada programación dos
partos, permitiría un mellor aproveitamento
da estacionalidade dos diferentes mercados
de destino. Por outra banda un correcto
manexo permitiría tamén acadar unha maior
homoxeneidade nos produtos cárnicos. Este
obxectivo específico fundaméntase no
seguinte:

» Desde xa hai anos, a IXP Ternera Gallega
detecta unha descompensación de
carácter estacional entre a oferta da carne
certificada e a súa demanda. Nos meses

finais do inverno, fundamentalmente en
febreiro e marzo e os primeiros meses da
primavera, que coinciden cos meses de
menor consumo de carne de vacún, hai un
maior número de animais para sacrificio; é
dicir, un exceso de oferta. As
consecuencias son unha baixada
xeneralizada de prezos e o problema
engadido da saturación do mercado, co
conseguinte desequilibrio entre a
produción e a comercialización.

» Existe moita heteroxeneidade na calidade
dos canais debido aos diferentes sistemas
produtivos, manexo, alimentación, etc.

» Os gandeiros reclaman unha mellor
promoción da carne de Rubia Gallega no
mercado para que o consumidor diferencie
esta raza do resto das denominacións
integradas en Ternera Gallega.

OE1.2.R. Promover a continuidade de granxas
con viabilidade e sen remuda.

A continuidade das explotacións viables sen
remuda xeracional é un aspecto clave para

EIXES
ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS XERAIS OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS ESPECÍFICOS

EIXE 4

OX4R. Conseguir unha cadea de
valor sostible desde o punto de
vista económico, medio ambiental
e social.

OE4.1.R Impulsar o asociacionismo e agrupación dos produtores.

OE4.2.RMellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

EIXE 5

OX5R. Sensibilización da sociedade
respecto da importancia do sector
cárnico como xestor do territorio
e da carne como elemento
fundamental dunha dieta
saudable.

OE5.1.R Comunicar ao conxunto da sociedade as peculiaridades de produción de carne en
Galicia, poñendo en valor o traballo de custodia do territorio e recursos e de fixación de
poboación no rural.

OE5.2.R Posicionar a carne como unha fonte de proteína de elección e confiable, cunha
narrativa baseada na evidencia científica sobre os beneficios nutricionais da carne e nos
altos estándares éticos (ambientais e de benestar animal) requiridos pola UE para a
produción de carne.

EIXE 6

OX6R. Ter unha cadea de valor
líder en sostibilidade que cumpra
coas expectativas da sociedade no
coidado da terra, a auga, a
biodiversidade, o cambio climático
e a bioseguridade.

OE6.1.RMellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de
valor.

OE6.2.RMellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.

OE6.3.R Preservación do status sanitario, benestar animal e seguridade alimentaria.
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manter as capacidades produtivas de Galicia,
evitar a perda de investimento produtivo
realizado, de superficie agraria utilizada e o
abandono do rural galego. As axudas
concedidas da PAC a mozos agricultores,
pasaron de 591 entre os anos 2016 e 2019 a
143 nos anos 2019 e 2021. Este obxectivo
específico fundaméntase no seguinte:

» A idade media dos titulares das
explotacións de carne de vacún en Galicia
é de 57 anos e para as explotacións de
ovino e caprino é de 60. Asemade, ao
redor do 48% das explotacións cárnicas de
vacún galegas teñen como titular unha
persoa cunha idade media de 61 anos. Isto
indica que en caso de que en estas
explotacións non tiveran sucesión
pecharían nos próximos 5-8 anos.

» O acceso á terra é a barreira máis
importante para a incorporación ao sector
agrario. En Galicia existe unha baixa
mobilidade e dispoñibilidade de terras, ao
que hai que engadir o alto prezo de
compra e alugueiro e o descoñecemento
sobre cales son as terras dispoñibles e a
insuficiente relación entre o que deixa a
actividade e o que busca instalarse.

» Existe unha falta de asesoramento sobre
modelos de explotación, negocio ou
orientacións produtivas.

OE1.3.R. Aumentar o tamaño medio das
explotacións e a súa base territorial.

Para posicionar a Galicia como unha rexión de
referencia no sector cárnico a nivel nacional é
necesario seguir aumentando a produción,
mellorar o tamaño, a eficiencia das
explotacións e a autosuficiencia forraxeira. En
consecuencia, este obxectivo específico
apóiase no seguinte:

» No caso de vacún de carne o 48,98% das
explotacións teñen menos animais,
mentres que esta porcentaxe chega a
77,91% nas explotacións de ovino e
caprino.

» En canto a base territorial, as explotacións
de vacún de carne empregan ao redor de
214 mil ha de SAU repartidas en 628 mil
parcelas. Unha superficie media por
explotación de 11 ha, baixa en comparación
ca media española, unhas 61,65 ha
segundo os datos do MAPA.

» A excesiva fragmentación da propiedade
da terra en Galicia, unida a unha baixa
mobilidade, explican esta escasa base
territorial, sobre a que cómpre actuar
para mellorar a autosuficiencia forraxeira
das explotacións e diminuír a dependencia
destas dos insumos externos suxeitos
cada vez a unha maior volatilidade.

OE1.4.R. Mellorar a profesionalización do
sector produtor.

A formación dos profesionais gandeiros é
indispensable non só en materia de
coñecemento técnico e produtivo, senón
tamén en termos de xestión empresarial e
comercial, constituíndo un elemento
imprescindible para lograr a competitividade
en calquera sector produtivo e para conseguir
adaptarse a un mercado cada vez máis
cambiante. Este obxectivo xustifícase no
seguinte:

» A formación regrada vinculada coa
produción primaria sofre na actualidade
dunha falta de alumnos, vinculada, entre
outros factores, ao desprestixio e a falta
de autoestima do sector primario. É
imprescindible acometer accións
coordinadas para cambiar esta percepción
social.
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» A pesar da oferta existente, tanto formal
como non regrada, a demanda de
formación axeitada e específica para o
sector, é unha necesidade recorrente, o
que suxire a necesidade de mellorar a
coordinación e a continuidade das accións
de formación acometidas, así como
reforzar o labor de comunicación para
garantir que a oferta chegue aos
interesados.

» O curso modular de incorporación á
empresa agraria, requirido para as axudas
para a incorporación, ofrece unha
formación moi xeral, pouco adaptada ao
sector cárnico.

» É necesario reforzar a interacción entre os
axentes xeradores de coñecemento e o
tecido empresarial do sector
agroalimentario en xeral e cárnico en
particular. O reto da transferencia de
coñecemento no só afecta as PEMES e
pequenos produtores, senón a todo o
tecido empresarial.

» Na nova PAC, os asesores pasan a ocupar
un papel importante no centro do sistema
AKIS, xunto cos produtores, como uns dos
axentes máis próximos aos produtores e
polo tanto clave na transferencia de
coñecemento desde as estruturas
xeradoras deste.

Eixe 2. Unha produción cárnica galega
competitiva, impulsada pola tecnoloxía e o
talento que garanta a soberanía
alimentaria.

OX2R. Aumentar o nivel de transformación
apostando pola calidade e a diversificación
para mellorar a capacidade de xeración de
valor por unidade de produto.

Un aspecto clave para o mantemento dun
sector cárnico potente é a existencia dunha
industria cárnica innovadora, altamente

competitiva, con capacidade para desenvolver
produtos transformados de valor engadido e
de chegar a novos mercados tanto nacionais
como internacionais. Para a consecución deste
obxectivo, establécense cinco obxectivos
específicos:

OE2.1.R Impulsar a transformación da carne en
Galicia.

En liña co indicado no obxectivo xeral, en
Galicia cómpre avanzar na transformación
industrial da carne, polos seguintes motivos:

» A industria cárnica galega achega preto do
4% da produción e emprego da industria
manufactureira galega.

» Dentro do conxunto da economía galega,
a industria cárnica representa sobre o 1%
en termos de valor da produción pero a
metade en termos de valor engadido e
emprego. O peso da industria cárnica
galega dentro da española viuse reducido
no período 2016-2019, achegándose á
relación entre o PIB galego e o español
(algo máis do 5%).

» Galicia ten un gran déficit relativo no
referente a produtos elaborados fronte a
España e fronte ao conxunto da Unión
Europea (20% en Galicia, 33% en España e
35% na UE). O produto galego ten
menores niveis de elaboración, e polo
tanto menor valor engadido.

» O estudo da marxe sobre as vendas en
Galicia reflicte que a industria cárnica
galega non consegue posicionar no
mercado o seu produto como de alto valor
engadido, cando menos ao nivel que o está
facendo o sector para o conxunto das
empresas españolas, o cal concorda co
menor peso en Galicia dos produtos
elaborados.
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OE2.2.R Aumentar o peso das IXP cárnicas na
transformación industrial.

As marcas de calidade diferenciada son un
instrumento para poñer en valor a produción
e destacar as características dos produtos
dun territorio e do seu proceso de
elaboración. Aumentar a produción das IXP
cárnicas galegas e mellorar o posicionamento
nos mercados é un dos retos que contribuirá a
incrementar o valor engadido dos produtos
cárnicos. Este obxectivo específico
fundaméntase no seguinte:

» Baixo o selo Ternera Gallega prodúcese o
23,60% (22,5 mil toneladas) da carne
resultante dos sacrificios de gando vacún
realizados en Galicia, e dentro deste,
Ternera Gallega Suprema representa o
12,03%.

» A carne da IXP Vaca e Boi de Galicia, só
representa un 0,19% (185,90 toneladas) da
carne resultante dos sacrificios de gando
vacún realizados en Galicia.

» O regulamento actual da IXP Ternera
Gallega non permite realizar o despece
dos produtos fóra de Galicia, nin
tampouco a conxelación das carnes con
destino aos mercados internacionais.

» Os sistemas de manexo, os pastos
existentes en Galicia e, nalgúns casos as
razas, diferencian a produción cárnica de
ovino e caprino galego das producións
existentes noutras zonas de España.

OE2.3.R Optimizar os procesos da cadea
produtiva: Industria 4.0.

A optimización dos procesos produtivos baixo
o concepto “Fábrica do futuro” ou industria
4.0, a eco-innovación e o desenvolvemento de
novos produtos son aspectos clave para
lograr mellorar a competitividade do sector
industrial. O fundamento deste obxectivo
específico é:

» Os indicadores de produtividade de man
de obra (vendas por empregado, beneficio
de explotación por empregado e beneficio
neto por empregado) das industrias
galegas, son sempre inferiores aos
observados para o conxunto de España.
Isto evidencia, igualmente, unha
desvantaxe comparativa fronte ao resto
das empresas do conxunto de España.

» A produtividade da man de obra está
estreitamente vinculada ao nivel
tecnolóxico implantado nas empresas.
Neste senso, pódese intuír que, debido á
masiva presenza de micro empresas no
tecido empresarial do sector (case cinco
puntos porcentuais máis que no conxunto
de España) e a menor presenza de
medianas e grandes (case seis puntos
porcentuais menos), existe unha fenda
tecnolóxica entre as empresas galegas e
as do resto de España.

OE2.4.R Impulsar a I+D+i, a formación e a
profesionalización na industria.

Ao igual que no ámbito da produción, un dos
retos para mellorar a competitividade do
sector industrial pasa pola formación e o
impulso da I+D+i. Os fundamentos deste
obxectivo específico son:

» A necesidade da industria, manifestada
nas mesas de traballo desenvolvidas para
a elaboración da estratexia, de contar con
profesionais formados no eido das
tecnoloxías e procesos industriais con
formación específica no ámbito da
produción cárnica. Na actualidade a
industria nútrese de profesionais de
formación xenérica non especificamente
orientada á elaboración de produtos
cárnicos.

» Ao igual que ocorre no eido da produción,
tanto en Galicia como en España non
existe unha formación especializada na
industria de elaboración de produtos
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cárnicos, nin a nivel de Formación
Profesional nin universitaria.

» Existencia dunha ampla marxe de mellora
para a optimización dos procesos de
produción no sector industrial, en xeral, en
relación coa industria 4.0 e a eco-
innovación.

» Necesidade de innovación no sector
industrial no desenvolvemento de novos
produtos para adaptarse ás novas
tendencias de consumo, como son as
novas preparacións (IV e V gama), novos
formatos e envases.

OE2.5.R Contar cunha industria de sacrificio
que teña as capacidades suficientes para
atender a demanda do sector produtor de
Galicia.

Un dos retos para mellorar a competitividade
do sector cárnico pasa por ofrecer produtos
máis diferenciados, de maior valor engadido,
axudando a revitalizar as economías locais e
de contornas rurais e facendo accesible unha
alimentación saudable e sostible. Os
fundamentos deste obxectivo específico son:

» Unha das carencias máis importantes no
sector da gandería ecolóxica en Galicia, en
especial de granxas familiares e/ou de
pequeno tamaño, é a falta de matadoiros
ecolóxicos certificados próximos aos seus
núcleos gandeiros e, sobre todo, as
numerosas limitacións para acceder a eles
(altos custos de sacrificio e certificación,
transporte de animais a longas
distancias…). Estes feitos afectan
gravemente á rendibilidade destas
ganderías e á perda do valor diferenciador
que este tipo de carne ten, pois en moitas
ocasións as e os gandeiros vense
obrigados a vender a súa carne ecolóxica
como “convencional”, con todas as perdas
que iso comporta.

» As necesidades técnicas dos matadoiros
móbiles son distintas das dos matadoiros
fixos e por iso é preciso adaptar en
consecuencia as normas técnicas sobre a
construción e equipamento, sendo
importante para iso que os estados
membros establezan normas nacionais
con ese fin.

Eixe 3. Uns produtos cárnicos galegos
mellor posicionados nos mercados
nacionais e internacionais

OX3R. Mellorar o posicionamento compe-
titivo dos produtos cárnicos galegos no
mercado nacional e impulsar a internacio-
nalización.

As capacidades produtivas de Galicia e a
imaxe de calidade dos produtos
agroalimentarios galegos, nun contexto de
caída do consumo, requiren dunha orientación
da industria cárnica cara a elaboración de
produtos cárnicos de maior valor engadido
destinados aos mercados nacionais e
internacionais. Para lograr este obxectivo
xeral fíxanse os catro obxectivos específicos
que a continuación se detallan:

OE3.1.R. Diversificar a oferta, aumentar a
diferenciación e mellorar a presentación dos
produtos cárnicos galegos.

A potencialidade de Galicia na produción
cárnica en España e a súa imaxe de calidade
vinculada á produción agroalimentaria,
requiren de accións específicas de promoción
dos produtos cárnicos elaborados na
comunidade, que axuden a mellorar o seu
posicionamento nos mercados e nas eleccións
dos consumidores, identificando os produtos
cárnicos galegos con calidade, benestar
animal, respecto ao medio ambiente,
mantemento da paisaxe e desenvolvemento
socioeconómico dos espazos rurais de Galicia.
Este obxectivo apóiase no seguinte:
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» A necesidade de aumentar o nivel de
transformación en Galicia, a
diferenciación e a capacidade de xeración
de valor na cadea, require de accións
específicas de promoción e de fomento do
consumo que atendan a esas
particularidades.

» Galiza ten un gran déficit relativo no
referente a produtos elaborados fronte a
España e fronte ao conxunto da Unión
Europea (13,1 e 15,3 puntos,
respectivamente), que se dá en todas as
súas principais subcategorías e en outras
preparacións e conservas.

» Escasa diversificación nos produtos
cárnicos galegos; existe un déficit de
produtos elaborados partindo dunha
materia prima de alta calidade e adaptado
ás novas tendencias de consumo,
ofrecendo novos alimentos de quinta
gama adaptados ao consumo no fogar,
cunha preparación rápida e fácil, pero
tamén a disposición do canal foodservice.

OE3.2.R. Incrementar a demanda e o prezo
medio das carnes galegas no mercado.

O sector deberá ser quen de aumentar a
demanda de carne galega e o seu
posicionamento nos mercados, garantindo
prezos de venda que permitan aos gandeiros
obter rendas dignas. Este obxectivo específico
apóiase no seguinte:

» A maioría dos consumidores descoñece as
diferencias entre os sistemas de
produción de Ternera Gallega e Ternera
Gallega Suprema e os diferentes sistemas
de manexo.

» Durante os últimos meses do ano 2021, e
comezos de 2022, como consecuencia da
guerra de Ucraína, os prezos das principais
materias primas para a alimentación
animal nos mercados mundiais

experimentaron un gran incremento, con
subidas entre un 20% e un 50%, os prezos
medios dos pensos rexistraron
incrementos entre un 12% e un 14%
segundo o emprego dunhas ou outras
materias primas, sendo o gasto en
alimentación un dos principais gastos das
explotacións.

» Segundo as cifras facilitadas polo consello
regulador de Ternera Gallega, máis da
metade da carne que se produciu o pasado
ano (2021) ao amparo da Indicación
Xeográfica Protexida Ternera Gallega
levaba o distintivo adicional Suprema, se
ben o diferente sistema de manexo
empregado non se reflicte no prezo.

OE3.3.R. Mellorar a promoción das carnes
galegas e a comunicación dos seus valores
nutritivos aos consumidores.

Mellorar o posicionamento das carnes galegas
nos mercados, identificando os produtos
cárnicos galegos con calidade, benestar
animal, respecto ao medio ambiente e
alimentación saudable. A xustificación deste
obxectivo é a seguinte:

» As agrupacións de produtores contan con
poucos fondos para as accións de
información e promoción dos seus
produtos de calidade.

» Existe unha necesidade de mellorar o
etiquetado dos produtos empregando
novas tecnoloxías que permitan engadir
información útil da cadea de valor de cara
aos provedores, clientes e consumidores.

OE3.4.R. Mellorar a loxística e a distribución da
carne galega a nivel nacional e internacional.

Un dos retos clave aos que se enfronta o
sector en España é a recuperación do
consumo interno e aumentar a capacidade da
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industria cárnica para chegar a novos
mercados tanto nacionais como
internacionais. A xustificación deste obxectivo
é a seguinte:

» O crecemento demográfico é claramente
o principal impulsor do incremento do
consumo, e o aumento mundial de
poboación previsto (un 11%) sustentará un
crecemento estimado do 14% no consumo
mundial de carne para 2030.

» O consumo de carne (kg/per cápita)
crecerá o 0,97% nos países
subdesenvolvidos; 0,51% nos países BRIC
(Economías emerxentes de Brasil,
Federación de Rusia, India, China e
Sudáfrica); 0,47% nos países en
desenvolvemento e o 0,29% nos países
desenvolvidos. No entanto, en Europa
aparecen nichos de oportunidade.

» A industria cárnica galega ten unha escasa
presenza nos diferentes mercados
nacionais e nos internacionais.

Eixe 4. Unha cadea de valor máis
transparente e equilibrada

OX4R. Conseguir unha cadea de valor sosti-
ble desde o punto de vista económico,
medio ambiental e social.

Para manter un sector cárnico competitivo
resulta necesario fortalecer as relacións e o
equilibrio da cadea de valor da carne,
garantindo un valor engadido sostible para
todos os operadores. A mellora da
interlocución entre os diversos axentes da
cadea, o fortalecemento do poder de
negociación dos produtores e a transparencia,
tanto na formación de prezos como nas
relacións comerciais ao longo da cadea, son
aspectos clave para a vertebración e a
estabilidade sectorial. Para a consecución
deste obxectivo formúlanse dous obxectivos
específicos:

OE4.1.R. Impulsar o asociacionismo e
agrupación dos produtores.

O fortalecemento do sector produtor pasa
porque este adoite unha actitude proactiva na
defensa dos seus propios intereses e se
organice para mellorar a súa posición
negociadora. Este obxectivo ten a súa base en:

» Galicia conta con poucas asociacións de
gandeiros que lle permita unha
negociación e comercialización conxunta
das súas producións mellorando o seu
prezo e capacidade de interlocución na
cadea ou a venda directa das súas
producións.

OE4.2.R. Mellorar a interlocución e a
transparencia entre os diferentes elos da
cadea.

Para lograr unha cadea de valor máis
equilibrada, que garanta a sostibilidade e o
futuro do conxunto dos operadores do sector
cárnico, é necesario manter mecanismos de
interlocución permanentes entre todos os
axentes da cadea, incluída a distribución, que
permitan desenvolver estratexias conxuntas
de valorización dos produtos cárnicos.
Asemade, unha das claves para garantir a
xeración de valor ao longo da cadea é a
transparencia e o desenvolvemento de boas
prácticas comerciais no eido da contratación
alimentaria. Por isto, este obxectivo específico
fundaméntase no seguinte:

» A diversa normativa reguladora das
relacións comerciais e da contratación
alimentaria en España non impediu as
prácticas abusivas ao longo da cadea, nin
conseguiu un dos seus obxectivos
principais, que era o de fortalecer o poder
de negociación do elo máis débil, neste
caso dos produtores cárnicos.

» Non existen estudos sobre os custos de
produción que permitan aos gandeiros
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coñecer os verdadeiros custos de
produción, algo imprescindible neste
momento de encarecemento de pensos,
gasóleo ou enerxía.

Eixe 5. Unha sociedade concienciada coa
importancia da produción cárnica galega
para o desenvolvemento rural e sobre o
valor nutricional da carne

OX5R. Sensibilización da sociedade respec-
to da importancia do sector cárnico como
xestor do territorio e da carne como
elemento fundamental dunha dieta sauda-
ble.

A mellora do coñecemento por parte do
consumidor da produción, das bondades dos
produtos cárnicos e contrarrestar
información negativa e nesgada sobre os
mesmos, é un reto xeral do sector de cara ao
aumento do consumo dos produtos cárnicos
no mercado español. Para a consecución deste
obxectivo formúlanse tres obxectivos
específicos:

OE5.1.R Comunicar ao conxunto da sociedade as
peculiaridades de produción de carne en
Galicia, poñendo en valor o traballo de
custodia do territorio e recursos e de fixación
de poboación no rural.

A posta en valor do labor desenvolvido polos
gandeiros, e en xeral da contribución do
conxunto do sector á produción dun alimento
básico, require desenvolver de forma
proactiva, accións de sensibilización que
transmitan ao conxunto da sociedade a súa
importancia estratéxica, non só na produción
de alimentos, senón tamén na conservación
do territorio, da paisaxe e na xeración de
riqueza e emprego nos espazos rurais. Este
obxectivo específico atopa fundamento no
seguinte:

» En Galicia non existe un sector cárnico ben
articulado capaz de xerar novas positivas

sobre a súa importancia estratéxica, tanto
no referente á xeración de riqueza como a
outros aspectos positivos derivados da
profesión e da produción cárnica. O sector
cárnico ten unha escasa actividade
encamiñada a demostrar, mostrar e
difundir a realidade de que a produción de
carne en Galicia é unha actividade
sostible.

OE5.2.R Posicionar a carne como unha fonte de
proteína de elección e confiable, cunha
narrativa baseada na evidencia científica sobre
os beneficios nutricionais da carne e nos altos
estándares éticos (ambientais e de benestar
animal) requeridos pola UE para a produción de
carne.

O novo panorama mediático e a polarización
expón serios desafíos á comunicación
científica sobre temas de saúde e clima. Un
dos retos clave aos que se enfronta o sector
cárnico é facer fronte ás campañas de
desprestixio sobre o consumo de carne,
salientando o valor nutritivo da carne e que as
producións cada vez son máis respectuosas co
medio ambiente e co benestar animal. Este
obxectivo específico fundaméntase no
seguinte:

» É recomendable a inclusión de produtos
cárnicos (3 porcións de 100 gramos á
semana) dentro dunha dieta saudable.

» A carne aporta proteínas de alto valor
biolóxico así como una gran cantidade de
micronutrientes, entre os que se inclúen
as vitaminas do complexo B, ferro e zinc.

» As normativas apuntan cara a un maior
control e redución das emisións gandeiras
sendo un dos principais focos de acción
política para o futuro e unhas das
prioridades de financiación presentes e
futuras dos fondos europeos.

» En España, o plan estatal 2019-2022 para
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o control da contaminación atmosférica (I
Programa Nacional de Control da
Contaminación Atmosférica), marcou
como obxectivo, reducir as emisións de
amoníaco na gandaría nun 22% no 2025 e
nun 45% no 2030.

Eixe 6. Un sector cárnico máis sostible
medioambientalmente e resilente

OX6R. Ter unha cadea de valor líder en sos-
tibilidade que cumpra coas expectativas da
sociedade no coidado da terra, a auga, a
biodiversidade, o cambio climático e a bio-
seguridade.

A produción cárnica é imprescindible como
protectora e conservadora do medio rural e
dos numerosos modelos de biodiversidade e
do patrimonio natural e cultural. O
mantemento da gandería no medio rural e a
utilización das superficies de pastos xera un
amplo abanico de servizos ecosistémicos
entre os que destacan o secuestro de carbono,
a retención de auga e recarga dos acuíferos,
a loita fronte á erosión, a prevención de
incendios e a conservación da biodiversidade.
O sector cárnico galego deberá conseguir un
modelo cada vez máis sostible e en constante
evolución cara á neutralidade da súa pegada
ambiental. Para acadar este obxectivo
establécense a súa vez, tres obxectivos
específicos:

OE6.1.R. Mellorar o asesoramento, a formación
e a investigación ao longo da cadea de valor.

Para cumprir co obxectivo de dar resposta de
maneira áxil e eficaz ás necesidades de
formación e de investigación do sector,
cómpre reforzar estruturalmente os centros
de formación e de investigación da
Comunidade Autónoma de Galicia e
convertelos en centros de referencia no eido
do sector cárnico a nivel da Península Ibérica.
Este obxectivo ten a súa razón de ser en:

» Existe a necesidade de proporcionar un
asesoramento independente aos
gandeiros a través dun persoal formado
periódicamente, que sexa quen de
transmitir e aplicar as últimas técnicas e
normativas en sostibilidade, benestar
animal e redución de contaminación.

» O labor de transferencia dos resultados
das investigacións e avances tecnolóxicos
ao campo viña sendo desenvolvido polas
antigas oficinas de extensión agraria,
actualmente denominadas Oficinas
Agrarias Comarcais, cuxas funcións
quedaron relegadas a tarefas de natureza
administrativa que non teñen que ver coa
I+D+i.

» Galicia conta con centros de investigación
especializados no sector cárnico como son
o Centro Tecnolóxico da Carne, o Centro
de Investigacións Agrarias de Mabegondo,
presentando principalmente este último
unha escasa dotación de persoal que
limita a súa capacidade tanto de prestar
servizos ao sector como de captación de
proxectos I+D+i en convocatorias
competitivas nacionais e internacionais.

OE6.2.R. Mellorar a sostibilidade da cadea de
valor reducindo o impacto ambiental.

Coincidindo con novas sensibilidades dos
consumidores, tanto pola saúde, como polo
medio ambiente, o sector cárnico debe
aproveitar estas oportunidades para
reorientar parte da produción cara a sistemas
máis sostibles e resilientes que conecten con
estas preocupacións, así como o
desenvolvemento con carácter xeral de
prácticas de manexo e de produción
orientadas ao fomento da economía circular,
ao aforro enerxético e á preservación do
medio ambiente. O fundamento deste
obxectivo específico ampárase no seguinte:

» As normativas apuntan cara a un maior
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control e redución das emisións gandeiras
sendo un dos principais focos de acción
política para o futuro e prioridades de
financiación presentes e futuras dos
fondos europeos.

» Como xa se indicou para o obxectivo
estratéxico OE5.2.R, en España, o plan
estatal 2019-2022 para o control da
contaminación atmosférica (I Programa
Nacional de Control da Contaminación
Atmosférica), marcou como obxectivo,
reducir as emisións de amoníaco na
gandaría nun 22% no 2025 e nun 45% no
2030.

» O sector cárnico en Galicia mantén a
superficie agraria utilizada, contribúe á
conservación da paisaxe tradicional
galega e ao mantemento da
biodiversidade.

» As condicións climáticas de Galicia, aínda
que variables, permiten implantar
praderías practicamente en calquera lugar
da nosa xeografía, basta con empregar
técnicas idóneas ás características
climáticas ou de chans das diferentes
localidades. Na actualidade ao redor dun
40% do territorio galego, o que noutros
tempos foran terras de pasto ou de
cultivo, está abandonado a matogueira ou
forestal espontáneo.

» Durante os últimos meses do ano 2021 e
comezos de 2022, os prezos das principais
materias primas para a alimentación
animal nos mercados mundiais
experimentaron un gran incremento.

» A falta de dimensión das fosas é un dos
principais problemas que se atopan as
explotacións para axustar o balance de
nutrientes. Así, no último «Balance de
nutrientes da agricultura española»,
publicado polo Ministerio de Agricultura y

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
había un exceso anual de abonado de 60
kg de N/ha nos cultivos forraxeiros de
Galicia (17.000 toneladas de N aplicados
nas case 300.000 ha de cultivos
forraxeiros).

OE6.3.R. Preservación do status sanitario,
benestar animal e seguridade alimentaria.

O estado sanitario actual da cabana gandeira
española pódese cualificar de satisfactorio
grazas á implementación de programas
específicos de control de enfermidades, á
existencia de plans específicos de prevención
mediante vacinas, os tratamentos
farmacolóxicos e ás medidas de bioseguridade
establecidas nas granxas. Pero é un reto de
futuro previr, e no seu caso, afrontar
enfermidades emerxentes e reemerxentes
como a febre aftosa e loitar activamente
contra as antibiorresistencias que ameazan
con acabar co arsenal antibiótico dispoñible.
Este obxectivo ten a súa razón de ser en:

» Os brotes de enfermidades infecciosas
influirán significativamente no
crecemento da cantidade de carne
comercializada internacionalmente.

» A resistencia antimicrobiana é unha
prioridade da Unión Europea, que
estableceu unha estratexia común fronte
a esta cuestión, a busca de alternativas ao
uso de antibióticos e o reforzo da
bioseguridade nas granxas, serán clave
para previr enfermidades en animais.
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C1.3. MEDIDAS PARA CADA OBXECTIVO ESTRATÉXICO
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OE1.1.R. Adaptar a produción de carne ás demandas do mercado.

M.1.1.1.R. Mellorar a planificación da produción nas ganderías de Ternera Gallega para compensar a desestacionalización da demanda no
mercado.

M.1.1.2.R. Promover a mellora xenética da raza Rubia Gallega e o resto de razas autóctonas, así como a diferenciación da súa carne nos
mercados.

M.1.1.3.R. Promover unha maior integración do sector lácteo e o sector de produción de carne de vacún a través da creación de
cebadeiros para os becerros procedentes das explotacións lácteas e do fomento do cruzamento industrial con gando frisón.

M.1.1.4.R Avanzar cara á unha homoxeneidade da calidade da carne dentro de cada sistema de produción.

M.1.1.5.R Promover as producións ecolóxicas.

OE1.2.R Promover a continuidade de granxas con viabilidade e facilitar a remuda.

M.1.2.1.R. Flexibilizar e mellorar as axudas para a incorporación de persoas mozas á actividade agraria, investimentos nas explotacións,
e creación e desenvolvemento de explotacións agrarias.

M.1.2.2.R. Poñer en marcha o banco de explotacións e campañas de captación nas escolas de capacitación agraria e de formación
universitaria das familias agrarias.

M.1.2.3.R. Favorecer os intercambios e visitas a explotacións.

OE1.3.R Aumentar o tamaño medio das explotacións e a súa base territorial.

M1.3.1.R Poñer en marcha ferramentas de mobilización de terras para incrementar a creación de pastos para a gandaría extensiva e a
produción de forraxes.

OE1.4.R Mellorar a profesionalización do sector produtor.

M1.4.1.R Priorizar as axudas dos plans de mellora ás explotacións máis profesionais.

M1.4.2.R Fomentar o asesoramento integral e multidisciplinar.

M1.4.3.R Impulsar a dixitalización do sector cárnico.

M1.4.4.R Impulsar a creación da escola de pastores

M1.4.5.R Impulsar a programación de accións de formación e información en prevención de riscos para o sector agrogandeiro en
cumprimento da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.
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OE2.1.R Impulsar a transformación da carne en Galicia.

M2.1.1.R Impulsar a elaboración de produtos cárnicos (frescos, salgados, curados, conservas e cocidos) acordes ás novas
demandas dos consumidores.

M2.1.2.R Incentivar o aumento de tamaño das industrias.

OE2.2.R Aumentar o peso das IXP cárnicas na transformación industrial.

M2.2.1.R Mellorar o funcionamento das IXP existentes no sector de gando vacún.

OE2.3.R Optimizar os procesos da cadea produtiva: Industria 4.0.

M2.3.1.RMellorar as axudas para a automatización, a dixitalización e a industria 4.0

OE2.4.R Impulsar o I+D+i, a formación e a profesionalización na industria.

M2.4.1.RMellorar a formación e retención de talento na industria cárnica galega.

M2.4.2.RMellorar o I+D+i na industria cárnica galega.

OE2.5.R Contar cunha industria de sacrificio que teña as capacidades suficientes para atender a demanda do sector
produtor de Galicia.

M2.5.1.RMellorar o funcionamento dos matadoiros e salas de despece.
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OE3.1.R. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.

M3.1.1.R Apoiar a creación de marcas de produtor que permitan unha maior diferenciación dos produtos cárnicos elaborados.

M3.1.2.R Apoiar a elaboración de produtos de IV e V gama que faciliten o consumo de carne por parte dos consumidores.

M3.1.3.R Desenvolver novos produtos por pezas, novos cortes comerciais, por especies, etc.

M3.1.4.R Poñer en marcha actuacións para desenvolver novos envases e presentacións na industria cárnica galega.

OE3.2.R Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas situándoas no segmento Premium do mercado.

M3.2.1.R Promover unha maior diferenciación de Ternera Gallega Suprema e estudar a posibilidade de establecer diferentes categorías
segundo o sistema de produción.

M3.2.2.R Posicionar a carne galega no segmento Premium evitando as prácticas comerciais de grandes descontos.

M3.2.3.R Favorecer a compra pública e a venda directa en comedores escolares, hospitais, colectividades, etc.

M3.2.4.R Realizar estudos de mercado e plans ou estratexias de márketing.

M3.2.5.RMellorar o control da correcta etiquetaxe das carnes.

OE3.3.R Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutritivos aos consumidores.

M3.3.1.R Mellorar a comunicación sobre os valores diferenciais da carne galega e dos sistemas de produción por parte das agrupacións
de produtores (Consellos Reguladores e entidades asociativas sen ánimo de lucro) e industrias.

M3.3.2.RMellorar a transparencia e rastrexabilidade facendo chegar aos consumidores información útil a través do emprego de
etiquetas e envases intelixentes.

M3.3.3.R Desenvolver unha campaña de promoción a nivel nacional de todo o sector que se basee en principios diferenciais do produto
galego baixo o amparo de Galicia Calidade Alimentaria.

M3.3.4.R Deseñar campañas de promoción conxunta de diferentes tipos de carne.

M3.3.5.R Actualizar o logotipo e etiquetas da IXP Ternera Gallega.

OE3.4.R Mellorar a loxística e a distribución da carne galega a nivel nacional e internacional.

M3.4.1.RMellorar a loxística.

M3.4.2.R Impulsar o comercio exterior e a internacionalización.

M3.4.3.R Adaptar a oferta de produtos cárnicos ás demandas dos diferentes mercados.

M3.4.4.R Desenvolver novas canles de venda (online, venda directa, etc.).
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a OE4.1.R Impulsar o asociacionismo e agrupación dos produtores.

M4.1.1.R Fomentar as organización de produtores.

OE4.2.R Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

M4.2.1.R Mellorar o coñecemento dos custos de produción para a aplicación da Lei da Cadea Alimentaria.

M4.2.2.R Crear unha plataforma de intercambio de datos para dispoñer de información de custos e marxes ao longo da cadea de valor.

M4.2.3.RModernizar as canles de venda do gando.

M4.2.4.R Instaurar unha mesa de prezos en ovino e caprino.

M4.2.5.RMellorar a implantación dos contratos entre industria e produción.

M4.2.6.R Poñer en marcha o Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia.

M4.2.7.R Poñer en marcha o Servizo da Cadea Agroalimentaria e Control de Prácticas Comerciais Desleais.
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OE5.1.R Comunicar ao conxunto da sociedade as peculiaridades de produción de carne en Galicia, poñendo en valor o
traballo de custodia do territorio e recursos e de fixación de poboación no rural.

M5.1.1.R Crear un portal dedicado exclusivamente á carne galega e as súas particularidades produtivas.

M5.1.2.R Campaña de restaurantes - embaixadores de carnes galegas.

OE5.2.R Posicionar a carne como unha fonte de proteína de elección e confiable, cunha narrativa baseada na
evidencia científica sobre os beneficios nutricionais da carne e nos altos estándares éticos (ambientais e de
benestar animal) requiridos pola UE para a produción de carne.

M5.2.1.R Realizar un estudo que permita identificar e entender os diferentes segmentos de consumidores que sirva de base para
desenvolver as mensaxes e as campañas específicas a empregar nas accións de promoción.

M5.2.2.R Deseñar un plan de márketing on-line.
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OE6.1.R. Mellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de valor.

M6.1.1.R Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia que abranguen o medio ambiente e o clima.

M6.1.2.R Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia que abranguen o benestar animal, a sanidade e a seguridade
alimentaria.

M6.1.3.R Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia en sistemas de produción e técnicas para o aproveitamento da
base territorial das explotacións.

M6.1.4.R Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia en técnicas de dixitalización e novas tecnoloxías.

OE6.2.R Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.

M6.2.1.R Investigar e desenvolver actuacións para a mitigación e adaptación do cambio climático.

M6.2.2.R Mellorar a xestión das dexeccións gandeiras.

M6.2.3.R Diminuír os residuos e o impacto ambiental na cadea de valor.

M6.2.4.R Aumentar a produción de insumos para alimentación animal en Galicia como medio para lograr unha maior soberanía
alimentaria, sostibilidade e resiliencia da produción cárnica.

M6.2.5.R Fomentar o emprego de razas autóctonas.

M6.2.6.R Promover o uso de enerxías renovables e mellorar a eficiencia enerxética nas explotacións.

OE6.3.R Preservación do status sanitario, benestar animal e seguridade alimentaria.

M6.3.1.R Avanzar cara a excelencia en sanidade e benestar animal.

M6.3.2.R Reducir o emprego de antibióticos e mellorar o uso de probióticos.

M6.3.3.RMellorar a política de protección do gando e a convivencia co lobo.
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO XERAL 1

Reordenar o sector produtor conseguindo unidades produtivas con viabilidade económica, social
e medio ambiental.

a. Promover desde a IXP Ternera Gallega unha planificación conxunta da produción (por exemplo a planificación de partos) para
conseguir desestacionalizar a produción e adaptarse á demanda dos diferentes mercados.

b. Valorar o establecemento dunha nova categoría Premium na IXP Ternera Gallega Suprema para os becerros de 8 meses,
intentando buscar unha maior valorización dos animais que se crían case exclusivamente con leite materno.

c. Desenvolver cursos de formación para os gandeiros sobre os aspectos reprodutivos, manexo de xovencas, manexo do rabaño e
alimentación, orientados a desestacionalizar a oferta.

d. Prestar asesoramento técnico especializado aos gandeiros para planificar os partos e mellorar o manexo do rabaño.

PARTICIPANTES

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Incremento da porcentaxe de sacrificios no
segundo semestre do ano.

OE1.1.R. Adaptar a produción de carne ás necesidades do mercado.

OE1.1.R. Adaptar a produción de carne ás necesidades do mercado.

M1.1.1.R. Mellorar a planificación da produción nas ganderías de Ternera Gallega para compensar a desestacionalización
da demanda no mercado.

a. Mellorar a xenética da raza Rubia Gallega.

• Crear un comité de expertos da raza, con funcionamento regular e asesoramento sobre os programas de mellora xenética.

• Ampliar a poboación base de Rubia Gallega establecendo liñas xenéticas definidas de aptitude cárnica, maternal e
destinadas ao cruzamento industrial.

• Crear unha unidade de mellora xenética animal no CIAM para dar resposta ás necesidades de selección das especies e razas
con fins de produción cárnica.

• Formación en mellora xenética dirixida ao persoal técnico responsable do libro xenealóxico, aos técnicos asesores e aos
gandeiros.

• Promover o uso de seme sexado e as tecnoloxías do ADN para conseguir un maior progreso xenético.

• Incorporar novos caracteres de avaliación e índices informativos nos catálogos.

• Favorecer a recría dos mellores exemplares (femias e machos) para cada unha das liñas obxecto de selección.

b. Promover a investigación para a mellora dos sistemas de produción (alimentación, sanidade, benestar/manexo e mellora
xenética).

c. Avaliar e identificar os compoñentes moleculares biosaudables dos produtos obtidos desta raza como resultado dunha
alimentación baseada nos recursos do territorio.

d. Favorecer e potenciar a integración dun maior número de animais da cabana gandeira nos distintivos IXP Ternera Gallega e
Vaca/Boi de Galicia.

M1.1.2.R. Promover a mellora xenética da raza Rubia Gallega e o resto de razas autóctonas, así como a diferenciación da
súa carne nos mercados.
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e. Promover unha maior diferenciación dos animais de Rubia Gallega dentro da IXP Ternera Gallega e da IXP Vaca Gallega/Buey
Gallego:

• Maior diferenciación no etiquetado da carne de Rubia Gallega por parte das IXP Ternera Gallega e da IXP Vaca Gallega/Buey
Gallego, e na promoción realizada pola IXP.

• Implantar códigos QR nos etiquetados dos produtos para informar ao consumidor sobre os sistemas de produción e as
características nutricionais da carne.

f. Utilización no etiquetado das IXP da mención da carne de Rubia Gallega, unha vez sexa aprobado o Prego por parte do MAPA, da
marca “Raza autóctona 100%”.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal

• ACRUGA.

• Xenética Fontao.

• Consello Regulador das IXP de Carnes de
Vacún de Galicia.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Comité de expertos creado.

• Unidade de mellora xenética creada.

• Nº de formacións en mellora xenética
impartidas.

• Nº de estudos en mellora xenética e mellora
dos sistemas de produción realizados.

• Compoñentes moleculares biosaudables
identificados.

• Porcentaxe de animais certificados dentro das
IXP e coa mención de Carne de Rubia Gallega.

• Posta en marcha de proxecto de etiquetado
con códigos QR.

• Porcentaxe de carne de Rubia Gallega que
utiliza o distintivo “Raza autóctona 100%”.

PARTICIPANTES

• Consellería do
Medio Rural.

• Agacal.

• Xenética Fontao.

• Gandeiros de leite
e carne.

• Industria cárnica.

• FEFRIGA.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de cebadeiros creados.

a. Aumentar o cruzamento industrial do gando frisón con Rubia Gallega e outras razas cárnicas admitidas pola I.X.P., mellorando
o testeo dos sementais e ofrecendo información sobre os beneficios desta prácticas para os resultados económicos das
explotacións leiteiras.

b. Promover a creación dun catalogo de sementais de razas carniceiras para cruzamentos terminais con femias frisonas.

c. Aumentar a utilización de seme sexado na recría e utilización de sementais de carne para o cruzamento dos animais non
destinados a recría.

d. Promover o establecemento de cebadeiros e o emprego dos xa existentes para a ceba de becerros producidos nas explotacións
lácteas.

M1.1.3.R. Promover unha maior integración do sector lácteo e o sector de produción de carne de vacún a través da
creación de cebadeiros para os becerros procedentes das explotacións lácteas e do fomento do cruzamento industrial
con gando frisón.

OE1.1.R. Adaptar a produción de carne ás necesidades do mercado.
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a. Elaboración de manuais de xenética, manexo e alimentación das diferentes orientacións produtivas cárnicas para acadar unha
maior homoxeneización dos canais.

b. Tipificación dos distintos sistemas produtivos, en canto ao réxime extensivo/intensivo, razas e alimentación, para asesorar aos
produtores de cara a lograr unha maior homoxeneidade nos canais de carne.

c. Modificar o prego de condicións da IXP Ternera Gallega, para que todos os tenreiros de Suprema pasen na fase de finalización da
ceba cando menos dous meses estabulados. Na actualidade, tan só é unha recomendación recollida no art.8.3 do regulamento.

M1.1.4.R. Avanzar cara a homoxeneidade da calidade da carne dentro de cada sistema de produción.

PARTICIPANTES

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

• OVICA.

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº e temáticas dos manuais elaborados.

• Prego da IXP Ternera Gallega modificado.

a. Concienciar e informar ao consumidor das diferencias entre as producións en extensivo e ecolóxico, co obxectivo de incrementar
a demanda desta última evitando a confusión existente na actualidade.

b. Promocionar o produto ecolóxico para a exportación, naqueles mercados onde existe unha elevada demanda desta carne.

c. Impulsar a inscrición de matadoiros por parte da industria para o sacrificio de animais en ecolóxico.

M1.1.5.R. Promover as producións ecolóxicas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consello Regulador Agricultura Ecolóxica de
Galicia.

• Industria cárnica galega.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Campaña de información creada.

• Campaña de promoción das producións
ecolóxicas para a exportación posta en
marcha.

• Nº de matadoiros para producións ecolóxicas
operativos.

OE1.1.R. Adaptar a produción de carne ás necesidades do mercado.

OE1.1.R. Adaptar a produción de carne ás necesidades do mercado.
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a. Ampliar os prazos de solicitude das axudas (incluso deixándoos abertos durante todo o ano no caso de ser posible) e axilizar os
procedementos de solicitude e resolución.

b. Revisar co sector produtor, co obxectivo de aumentar a profesionalización, a dimensión mínima das explotacións elixibles nestas
axudas, xa que as persoas solicitantes nas submedidas 4.1. Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (en situación
actual) e 6.1. Creación de empresas para as persoas agricultoras mozas (en situación prevista) deberán ter unha explotación de,
polo menos, a seguinte dimensión física: vacas de carne -25 cabezas-, xovencas de carne -30 cabezas-, ovellas-90 nais-, cabras
-75 nais-.

c. Realizar un asesoramento e acompañamento nos primeiros anos de creación da empresa, sobre todo naquelas zonas con máis
dificultades.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Gandeiros de carne.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de axudas revisadas e adaptadas de ser o
caso.

• Nº e tipoloxía de accións de acompañamento
de empresas de recente creación.

OE1.2.R Promover a continuidade de granxas con viabilidade e facilitar a remuda.

OE1.2.R Promover a continuidade de granxas con viabilidade e facilitar a remuda.

M1.2.1.R. Flexibilizar emellorar as axudas para a incorporación de persoasmozas á actividade agraria, investimentos nas
explotacións, e creación e desenvolvemento de explotacións agrarias.

a. Poñer en marcha o “Banco de explotacións”, tal e como se recolle na Lei 11/2021 de 14 de maio de recuperación da terra agraria
de Galicia, acollendo ás granxas viables sen remuda no ámbito familiar e realice un servizo de intermediación entre titulares e
potenciais interesados coa seguinte estrutura:

• Deseñar e habilitar fórmulas de remuda que permitan unha transferencia progresiva (aluguer con dereito a compra,
participación progresiva dos traballadores no capital de explotación…) nas que o gandeiro cesante actúe como mentor e
transmisor do seu “saber facer” ao novo incorporado.

• Programa de “asesoramento-titoría-tutelado” para o acompañamento ao gandeiro incorporado durante varios anos para
tratar de garantir o éxito da incorporación. Realizarase un seguimento do progreso técnico e económico e tamén a nivel
humano.

b. Realizar campañas de divulgación e captación de futuros gandeiros que poidan incorporarse ás explotacións do Banco de
explotacións principalmente nas escolas de formación agropecuarias (Centros de Formación e Experimentación Agroforestal da
Consellería do Medio Rural e as Escolas Familiares Agrarias), e tamén na Escola Politécnica Superior de Lugo e Veterinaria da USC.

c. Realizar prácticas formativas para os alumnos dos centros mencionados no apartado b nas granxas do Banco de explotacións.

M1.2.2.R. Poñer en marcha o banco de explotacións e campañas de captación nas escolas de capacitación agraria e de
formación universitaria das familias agrarias.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• AGADER.

• Agacal.

• EFAs.

• USC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Posta en marcha do Banco de explotacións.
Número de explotacións rexistradas no Banco.

• Nº de participantes accións de divulgación do
Banco.

• Nº de granxas transferidas por remuda desde
o Banco.
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a. Establecer unha rede de granxas visitables que se impliquen activamente na demostración á sociedade da importancia da súa
profesión, poñendo á disposición as súas granxas para visitas de colexios, e acollendo persoal en prácticas.

b. Realizar campañas de divulgación nos colexios desde idades temperás sobre o papel dos gandeiros na produción de alimentos,
na conservación da paisaxe e a importancia para o desenvolvemento rural.

c. Incluír no currículo dos alumnos de educación secundaria unha visita a unha explotación gandeira, para incentivar o interese da
xente moza pola profesión.

M1.2.3.R. Favorecer os intercambios e visitas a explotacións.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de Cultura, Educación e
Universidade.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Rede de granxas visitables creada.

• Nº de alumnos participantes nas campañas de
divulgación nos colexios.

• Nº de persoas acollidas en prácticas.

OE1.2.R Promover a continuidade de granxas con viabilidade e facilitar a remuda.

a. Desenvolver procesos de reestruturación parcelaria (permutas e agrupacións) que permitan aumentar a base territorial das
explotacións.

b. Desenvolvemento de polígonos agroforestais orientados á produción de forraxes e pastos.

c. Dinamización de aldeas modelo (nas zonas infrautilizadas nos perímetros que rodean a núcleos de poboación), para pasto de
gando en extensivo.

d. Fomentar e impulsar acordos entre cooperativas e gandeiros e así mesmo entre agricultores e os MVMC para a posta en
produción das terras.

e. Establecer axudas de índole financeira ou de outro tipo no marco do PDR para a adquisición ou aluguer de terras en estado de
abandono para a produción de pastos e forraxes, e contribuír a financiar os custos e os investimentos derivados da súa posta en
condicións de produción.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agader.

• Cooperativas gandeiras.

• Empresas produtoras de cereais.

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

• OVICA.

• Organizacións Agrarias.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de hectáreas mobilizadas para producir
forraxes.

• Nº de hectáreas mobilizadas para pasto.

OE1.3.R Aumentar o tamaño medio das explotacións e a súa base territorial.

M1.3.1.R. Poñer enmarcha ferramentas demobilización de terras para incrementar a creación de pastos para a gandaría
extensiva e a produción de forraxes.
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a. Modificar os criterios de prioridade das axudas de apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas do PDR, sendo obxectivo
os gandeiros que vivan unicamente desta actividade e incrementar as porcentaxes de axuda agora establecidas no 30% e no o
50% cando se trata de investimentos colectivos, e en zonas con limitacións naturais e en agricultura ecolóxica.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Criterios das axudas modificados.

OE1.4.R Mellorar a profesionalización do sector produtor.

OE1.4.R Mellorar a profesionalización do sector produtor.

M1.4.1.R. Priorizar as axudas dos plans de mellora ás explotacións máis profesionais.

a. Definir o modelo de asesoramento Galego e a integración e reparto de responsabilidades entre os asesores públicos (OAC) e
privados (entidades de aconsellamento) de modo que funcionen de maneira coordinada sumando capacidades e recursos e
ocupando un lugar preeminente no AKIS galego.

b. Impulsar ao asesoramento público reforzando as oficinas agrarias comarcais (tanto a nivel de recursos humanos como de
capacitación dos mesmos) en conexión estreita cos centros públicos de investigación.

c. Fomentar o asesoramento entre agricultores (peer to peer), as visitas á rede de granxas visitables (en liña ca medida M1.2.3.R)
lighthouses e os living labs.

d. Reactivar e orientar as axudas para o establecemento e a prestación de servizos de asesoramento e xestión do PDR, cara á
creación e mantemento de entidades de aconsellamento e de xestión constituídas por equipos multidisciplinares, que sexan
capaces de dar resposta ás necesidades dos gandeiros derivadas das esixencias normativas, sistemas de produción, manexo do
gando, modificacións tecnolóxicas, xestión económica e financeira, laboral, fiscal…

e. Habilitar no marco do PDR un programa ambicioso de formación e reciclaxe integral dos asesores permitindo que desempeñen
o seu rol de “Smart Advicers”, acentuando o seu papel de axentes de innovación e transferencia. É esencial a formación aos
asesores en novas tecnoloxías, técnicas de coworking e traballo en rede, ou en temáticas relacionadas co márketing,
emprendemento, a rendibilidade das explotacións, manexo do gando, xestión económica e de recursos humanos, aspectos de
lexislación e normativa que lle resulte de aplicación ás explotacións gandeiras e mercados e consumo.

f. Crear e manter un portal galego de referencia a modo de repositorio dos proxectos de investigación do sector agrario e forestal
realizadas nos centros do Agacal e avaliar a posibilidade de integrar neste portal os resultados de investigación doutros axentes
como as Universidade ou outros Centros de Investigación (CSIC, CTC, etc.).

M1.4.2.R. Fomentar o asesoramento integral e multidisciplinar.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Modelo AKIS definido.

• Nº de oficinas agrarias reforzadas.

• Axudas para asesoramento e formación de
asesores convocadas.

• Portal repositorio creado.
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a. Facilitar ás granxas o investimento en novas tecnoloxías (fondos Next Generation destinados a impulsar a dixitalización e
sostibilidade ambiental das granxas).

b. Incentivar o uso de sensorización, robotización e automatización de procesos produtivos dede a granxa ata o cliente final,
asegurando a rastrexabilidade dos produtos en cada etapa.

c. Proporcionar unha boa conectividade co fin de permitir os avances na dixitalización das granxas.

d. Impulsar espazos de encontro entre empresas demandantes e ofertantes de tecnoloxía para explorar solucións na dixitalización.

M1.4.3.R. Impulsar a dixitalización do sector cárnico.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Economía Empresa e
Innovación.

• Igape.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de granxas e industrias que puxeron en
marcha proxectos para a dixitalización dos
seus procesos produtivos.

• Nº de novas redes de conexión instaladas en
zonas rurais.

• Nº de espazos de encontro realizados entre
empresas demandantes e ofertantes.

a. Establecer co sector, especialmente co de pequenos ruminantes, as necesidades en termos de capacitación teórico-práctica.

b. Deseñar un programa pedagóxico axeitado en contidos e duración e definir os posibles formatos (presencial ou mixto).

c. Establecer unha rede de granxas colaboradoras onde os alumnos poidan realizar un período práctico ao rematar a formación.

d. Determinar a fórmula académica mais áxil para a creación da escola:

• Creación dunha orientación específica para o pastoreo mixto dentro do Curso Aptitude Empresarial Agraria.

• Implantar o Certificado de profesionalidade AGAX0108 (Operacións auxiliares en gandería) de 510 h que contempla unha
unidade de competencia específica de pastoreo.

a. Habilitar a financiación específica para a creación e dotación da escola, incluíndo o establecemento dun rabaño de pastoreo
mixto no CFEA elixido como centro de formación.

M1.4.4.R. Impulsar a creación da escola de pastores.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Asociacións de gandeiros de ovino e caprino.

• Gandeiros de carne en xeral.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Creación da escola.

• Oferta da formación.

• Nº de alumnos matriculados.

OE1.4.R Mellorar a profesionalización do sector produtor.

OE1.4.R Mellorar a profesionalización do sector produtor.
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a. Priorizar a programación de accións de formación continua específica en temas de seguridade e saúde laboral dirixida a
traballadores do sector gandeiro vinculados ao manexo do gando e ao emprego de maquinaria agrícola, dentro do plan de
formación continua agroforestal anual da Consellería do Medio Rural.

b. Colaborar co Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral na difusión de materiais divulgativos específicos aos produtores,
como a Guía de boas prácticas de PRL en explotacións de gando vacún ou a publicación ATENDE – PRL en explotacións de gando
vacún elaborados polo ISSGA.

M1.4.5.R. Impulsar a programación de accións de formación e información en prevención de riscos para o sector
agrogandeiro en cumprimento da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Instituto Galego de Seguridade e Saúde
Laboral.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de accións en PRL específicas para o sector
produtor de carne programadas no plan de
formación continua agroforestal.

• Nº de alumnos matriculados nas accións.

• Nº accións de difusión dos materias do ISSGA
sobre PRL en explotacións de gando.

OE1.4.R Mellorar a profesionalización do sector produtor.
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO XERAL 2

Aumentar o nivel de transformación apostando pola calidade e a diversificación para mellorar a
capacidade de xeración de valor por unidade de produto.

a. Revisar as axudas para investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, para dar a máxima prioridade
aos investimentos para elaboración con materia prima procedente de gandarías galegas de produtos cárnicos (frescos, salgados,
curados, cocidos, conservas…). Especificamente valoraranse, entre outros, proxectos que:

• Aposten pola mellora tecnolóxica e a innovación en canto a produtos, tanto en carnes frescas (carnes maduradas, produtos
mariñados, carnes máis tenras) como en carnes frías e derivados cárnicos.

• Reformulen os produtos cárnicos, eliminando aditivos (etiquetas limpas), mellorando os perfís nutricionais e reducindo o seu
contido en sal e graxa para ter unha mellor percepción entre os consumidores e atender ao mercado que busca produtos
naturais, saudables e minimamente procesados.

• Implanten liñas automatizadas para elaborados e fileteados, envasado ao baleiro de longa duración, atmosfera modificada
ou skin pack fronte a proxectos que vaian na liña de vender canais ou medios canais.

• Invistan en produtos innovadores de IV e V gama que faciliten o consumo por parte dos consumidores tal e como se
desenvolve na medida 3.1.2.

b. Priorizar e aumentar a intensidade das axudas públicas, xestionadas pola Consellería do Medio Rural, Igape ou XESGALICIA que
fomentan o asentamento de novos proxectos de investimento xeradores de valor e con vocación internacional, que permitan a
entrada de capital cunha participación minoritaria dos gandeiros, organizacións de produtores e cooperativas, con especial
atención aos produtos cárnicos elaborados.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Xesgalicia.

• Igape.

• Agacal.

• CTC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Número de ordes de axudas ao investimento
empresarial para proxectos de transformación
de produtos cárnicos.

OE2.1.R. Impulsar a transformación da carne en Galicia.

M2.1.1.R. Impulsar a elaboración de produtos cárnicos (frescos, salgados, curados, conservas e cocidos) acordes ás novas
demandas dos consumidores.
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PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Igape.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Liña de acceso a crédito establecida polo
Igape.

• Nº de proxectos de integración promovidos.

• Criterios de priorización revisados nas axudas
para investimentos colaborativos.

a. En relación á IXP Ternera Gallega propóñense dúas accións:

• Valorar a modificación do prego de condicións da IXP Ternera Gallega para permitir o despece en industrias inscritas no
Consello Regulador fóra do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Valorar a modificación do prego de condicións
da IXP Ternera Gallega permitindo a conxelación da carne con destino aos mercados internacionais, fixando unhas condicións
de como debe levarse a cabo o proceso de conxelación e desconxelación.

• Incentivar que desde as industrias e as IXP se aumente a porcentaxe de produtos que saen ao mercado co selo da IXP e a
información “elaborado con carne da IXP Ternera Gallega” ou “elaborado con carne da IXP Vaca y Buey de Galicia”, sempre que
estes teñan unha alta porcentaxe de carne certificada.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• CR das IXP de carne de vacún de Galicia.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Revisión do prego de condicións da IXP Ternera
Gallega.

• Incremento dos produtos elaborados con
carne certificada das IXP.

• IXP de ovino e caprino creada.

OE2.2.R. Aumentar o peso das IXP cárnicas na transformación industrial.

M2.2.1.R. Mellorar o funcionamento das IXP existentes no sector de gando vacún.

a. Establecer dentro dos programas da Consellería do Medio Rural e do Igape, liñas dirixidas a facilitar o acceso ao crédito das
industrias cárnicas, para financiar investimentos que teñan como obxectivos prioritarios o incremento do tamaño das empresas,
a mellora da súa competitividade e o acceso a novos mercados.

b. Promover proxectos de integración vertical e horizontal, crecemento externo e cooperación entre pequenas e medianas
industrias, que poidan rematar, de ser o caso, en procesos de concentración que xeren economías de escala.

c. Priorizar, na convocatoria de axudas para a transformación e comercialización de produtos agrarios, as solicitudes presentadas
conxuntamente por varias industrias para investimentos e proxectos colaborativos.

d. Capacitar e formar ao capital humano en habilidades técnicas e organizativas, para mellorar a eficiencia e aumentar a dimensión
empresarial (optimización de procesos, fórmulas de cooperación, etc.).

M2.1.2.R. Incentivar o aumento de tamaño das industrias.

OE2.1.R. Impulsar a transformación da carne en Galicia.
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a. Mellorar e dar prioridade ás axudas ligadas coa implantación de procesos de automatización da produción que permitan reducir
custos loxísticos, axilizar procesos, aumentar a produtividade, garantir o benestar animal, mellorar a calidade do produto e a
percepción do consumidor. Así como realizar investimentos para a recepción automatizada do gando, detección de
contaminacións, transporte, empaquetado, limpeza ou rastrexabilidade.

b. Aumentar a capacidade da administración para a xestión destas axudas e proceder á simplificación dos trámites para a súa
solicitude.

c. Facilitar a implantación das TIC mediante o apoio á realización de diagnoses de necesidades e implantación de solucións nos
procesos produtivos e de xestión.

d. Impulsar o comercio electrónico e de sistemas de comercialización on-line.

e. Poñer en marcha accións de capacitación e formación no uso das TIC, o comercio electrónico e a industria 4.0.

f. Dar prioridade nas axudas de innovación aos proxectos ligados aos datos e o desenvolvemento de aplicacións, produtos ou
servizos que poidan xerar oportunidades de negocio e mellorar a toma de decisións.

OE2.3.R. Optimizar os procesos da cadea produtiva: industria 4.0.

M2.3.1.R. Mellorar as axudas para a automatización, a dixitalización e a industria 4.0.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Economía, Empresa e
Innovación.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de industrias nas que se facilita a
implantación de TIC.

• Nº de axudas concedidas ao desenvolvemento
de produtos, aplicacións e servizos para xerar
oportunidades de negocio.

• Nº de operadores que comercializan on-line os
seus produtos cárnicos.

a. Poñer en marcha, por parte da Consellería do Medio Rural, en colaboración coa industria cárnica, un plan de formación continua
sobre aspectos relevantes para industria cárnica galega para todo o persoal das industrias, incluída a formación de directivos e
mandos intermedios.

b. Poñer en marcha a Formación Profesional Dual na industria cárnica galega orientada á formación de operadores e persoal
especializado na produción de elaborados cárnicos.

c. Poñer en marcha accións de formación non regulada e de adquisición de competencias en dixitalización e de actividades
demostrativas en dixitalización no marco das medidas 1.1 e 1.2 do PDR e do PNDR.

d. Promover na Formación Profesional a figura do “Profesor Asociado” para que profesionais da industria cárnica participe na
formación dos futuros traballadores.

PARTICIPANTES

• Industria Cárnicas.

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Cultura, Educación e
Universidade.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Plan de formación continua iniciado.

• Novo ciclo FP dual ofertado.

• Nº de accións de formación en dixitalización
realizadas.

• Figura do profesor asociado implantada na FP.

OE2.4.R. Impulsar o I+D+i, a formación e a profesionalización na industria.

M2.4.1.R. Mellorar a formación e retención de talento na industria cárnica galega.
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a. Mellorar a difusión das axudas de I+D+i e a colaboración público-privada.

b. Fortalecer e mellorar as axudas para a contratación de profesionais de alta cualificación, especializados no sector cárnico para
actividade de I+D+i na industria cárnica e nos organismos públicos de investigación de Galicia.

c. Mellorar a dotación das axudas para a elaboración de novos procesos, produtos e tecnoloxías para elaboración de novos produtos
transformados que conecten coas novas demandas dos consumidores tales como: novas preparacións (IV e V gama), novos
formatos e envases ou que respondan as necesidades de grupos de consumidores como deportistas, persoas maiores,
alimentación infantil, etc.

M2.4.2.R. Mellorar o I+D+i na industria cárnica galega.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Economía, Empresa e
Innovación.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de profesionais contratados.

• Dotación das axudas mellorada.

a. Facer un estudo a nivel de Galicia sobre a capacidade de sacrificio e despece instalada nas diferentes orientacións produtivas no
que se analice si existe ou non a necesidade de crear novas instalacións, ou recuperar existentes en desuso (matadoiros
municipais ou comarcais), en áreas concretas ou para determinadas producións e a súa viabilidade. O documento debería analizar
tamén a necesidade de modernizar as súas estruturas e os esquemas de xestión.

b. En liña co anterior e unha vez estudada a viabilidade, desenvolver un proxecto piloto por provincia para a recuperación de
matadoiros municipais/comarcais en desuso, co obxectivo de dar servizo de sacrificio e despece de proximidade a produtores
locais, producións artesanais, razas minoritarias e ecolóxicas e autoconsumo.

c. Formar e apoiar aos matadoiros e salas de despece para que obteñan a certificación de benestar animal, a certificación de
seguridade alimentaria (IFS Food-BRC Global Standard food Quality Safety) e certificacións de ritos relixiosos.

d. Posta en marcha do matadoiro móbil para dar servizos a pequenas e medianas explotacións en zonas onde non existan outras
alternativas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Sanidade.

• Matadoiros e salas de despece.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Estudo realizado a nivel galego sobre a
capacidade e as necesidades de sacrificio nas
diferentes orientacións produtivas.

• Nº de matadoiros municipais/comarcais
recuperados para servizos de proximidade.

• Matadoiro móbil en funcionamento.

• Nº de matadoiros coa certificación conseguida.

OE2.5.R. Contar cunha industria de sacrificio que teña as capacidades suficientes para atender a demanda do sector
produtor de Galicia.

M2.5.1.R. Mellorar o funcionamento dos matadoiros e salas de despece.

OE2.4.R. Impulsar o I+D+i, a formación e a profesionalización na industria.
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO XERAL 3

Mellorar o posicionamento competitivo da carne e dos produtos cárnicos galegos no mercado
nacional e impulsar a diferenciación e a internacionalización.

a. Informar ás agrupacións de produtores e cooperativas sobre as posibilidades e vantaxes da creación de marcas individuais de
produtor e de amparalas baixo o selo da IXP.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Gandeiros e organizacións de gandeiros.

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de produtores informados.

• Nº de novas marcas creadas.

OE3.1.R. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.

OE3.1.R. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.

M3.1.1.R. Apoiar a creación de marcas de produtor que permitan unha maior diferenciación dos produtos cárnicos
elaborados.

a. Deseñar produtos de IV e V gama que se adapten ás novas tendencias do mercado e incrementen o valor engadido na cadea.

b. Promocionar os novos produtos de IV e V gama, destacando as características nutricionais do produto.

c. Apoiar desde a administración os investimentos e a promoción de novos produtos cárnicos de IV e V gama, facilitando o
investimento a realizar pola industria e a distribución.

PARTICIPANTES

• Industria cárnica galega.

• Distribución.

• Consellería do Medio Rural.

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de novos produtos creados.

• Nº de campañas de promoción de produtos de
IV e V gama realizadas.

M3.1.2.R. Apoiar a elaboración de produtos de IV e V gama que faciliten o consumo de carne por parte dos consumidores.
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a. Realizar novos cortes dos canais de vacún adaptados ás tendencias e necesidades do mercado de destino, como por exemplo:

• Babilla, na cal se separan a aleta e o corazón, dando lugar a pezas semellantes a entrecot e solomillo.

• Realizar 3 cortes da tapa do tenreiro de máis de 220kg obtendo tapa e corazón de tapa, como un filete de tenreira.

• Tomahawk da agulla, da costeleta ou da falda, empregado como o churrasco.

• Rumsteak do canón ou espaldilla.

• Bristek da parte do peito desosada.

• Flanksteak da aleta desosada, que pode ser cociñada á grella.

b. Aumentar o número de produtos elaborados con carne picada.

M3.1.3.R. Desenvolver novos produtos por pezas, novos cortes comerciais, por especies, etc.

PARTICIPANTES

• Industria cárnica galega.

• Distribución.

• CTC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de novos cortes dispoñibles para a compra
por parte do consumidor.

• Nº de novos elaborados realizados con carne
picada de vacún e outras especies.

OE3.1.R. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.

OE3.1.R. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.

a. Desenvolver novas presentacións para produtos cárnicos, empregando novos materiais, promocionando o emprego de novos
envases:

• Biodegradables e envases intelixentes, que permitan coñecer a calidade e vida útil do produto.

• Que cubran tamén as necesidades de determinados colectivos (forzas e corpos de seguridade do estado, etc.).

M3.1.4.R. Poñer en marcha actuacións para desenvolver novos envases e presentacións na industria cárnica galega.

PARTICIPANTES

• Industria cárnica galega.

• Consellería do Medio Rural.

• CTC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de novos e distintos tipos de envases
empregados cos produtos cárnicos.

• Nº de empresas cárnicas que empregan
envases biodegradables e intelixentes.
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a. Desenvolver campañas publicitarias para informar ao consumidor de que produción de Ternera Gallega Suprema está ligada á
sustentabilidade e a xestión do territorio, contribuíndo a conservación paisaxística e medioambiental.

b. Promover a sostibilidade económica das explotacións de Ternera Gallega Suprema.

c. Estudar a posibilidade de establecer unha diferenciación dentro da Ternera Gallega Suprema para os animais que son sacrificados
con 8 meses e alimentados dun modo case exclusivo con leite materno (cuxos mamotes).

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Distribución.

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de campañas informativas e publicitarias
realizadas nas cales se identifique o labor das
explotacións de Ternera Gallega.

• Acordo entre os axentes da cadea de valor
para a valorización das producións amparadas
por Ternera Gallega Suprema.

• Cuxos mamotes diferenciados.

OE3.2.R. Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas no mercado.

OE3.2.R. Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas no mercado.

M3.2.1.R. Promover unha maior diferenciación de Ternera Gallega Suprema e estudar a posibilidade de establecer

diferentes categorías segundo o sistema de produción.

a. Negociar coa distribución, por parte da Administración e os Consellos Reguladores das IXP de Carne, un acordo para a creación
dun espazo dentro dos lineais e nas carnicerías onde se localicen produtos Premium (de altas calidades ou sofisticadas
elaboracións e cortes, ou determinados períodos de maduración), situados en lugares estratéxicos dos puntos de venda.

b. Incentivar a produción deste tipo de carnes Premium co fin de poder abastecer ao mercado durante todo o ano.

c. Incrementar os controis por parte da Administración da venda de carne como produto reclamo.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Distribución.

• Industria cárnica galega.

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de inspeccións realizadas pola
Administración.

• Espazos creados nos lineais dos
supermercados para a venda de carne
Premium.

M3.2.2.R. Posicionar a carne galega no segmento Premium evitando as prácticas comerciais de grandes descontos.
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a. Incentivar e facilitar por parte de administración a compra de carne galega en:

• Comedores escolares, para facer chegar a carne ás escolas e aos nenos nas primeiras etapas da súa vida, creando neles o
hábito de comer carne e ter unha dieta equilibrada.

• Hospitais e residencias con fin de fomentar o seu uso nas dietas dos pacientes e usuarios ingresados.

• Comedores colectivos de empresas.

M3.2.3.R. Favorecer a compra pública e a venda directa en comedores escolares, hospitais, colectividades, etc.

PARTICIPANTES

• Industria cárnica galega.

• Distribución.

• CTC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de novos cortes dispoñibles para a compra
por parte do consumidor.

• Nº de novos elaborados realizados con carne
picada de vacún e outras especies.

a. Elaborar periodicamente, por parte das IXP, estudos de mercado do sector cárnico a nivel nacional en colaboración coa
distribución, a cal pode aportar información real sobre os hábitos de compra.

b. Realizar plans ou estratexias de márketing a partir dos estudos de mercado elaborados que permitan mellorar o posicionamento
da carne galega.

M3.2.4.R. Realizar estudos de mercado e plans ou estratexias de márketing.

PARTICIPANTES

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

• Distribución.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de estudos de mercado elaborados por
parte das IXP.

• Nº de plans de márketing realizados.

OE3.2.R. Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas no mercado.

OE3.2.R. Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas no mercado.
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a. Perseguir e sancionar, de ser o caso, o emprego do nome Galicia/galega nos etiquetados das carnes non amparadas pola IXP co
fin de evitar a confusión dos consumidores.

b. Perseguir e sancionar, de ser o caso, a mención a Galicia en relación á orixe, cría, sacrificio e despece no etiquetado mínimo
obrigatorio dos produtos cárnicos.

c. Priorizar a introdución de códigos QR no etiquetado que facilite o control da rastrexabilidade do produto en liña co indicado na
medida M3.1.4.

M3.2.5.R. Mellorar o control da correcta etiquetaxe das carnes.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Economía, Empresa e
Innovación.

• Consellos Reguladores das IXP.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de actuacións de control realizadas para
perseguir o emprego do nome de Galicia/
galega nas etiquetas de carnes non amparadas
pola IXP.

• Nº de actuacións de control realizadas para
perseguir a mención de Galicia como orixe no
etiquetado mínimo obrigatorio.

a. Renovar as axudas para información e promoción de produtos de calidade por parte das agrupacións de produtores,
cofinanciadas polo FEADER incentivando a contratación de estudos de mercado e de axencias de comunicación.

b. Potenciar o desenvolvemento comercial da industria galega, mediante axudas para a contratación de persoal especializado na
área comercial.

PARTICIPANTES

• Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

• Agrupacións de gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Axudas renovadas.

• Contratación de axencias publicitarias para a
realización de campañas de publicidade dos
produtos autóctonos de calidade galegos.

• Nº de empregos creados nos departamentos
comerciais.

OE3.3.R. Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutricionais aos consumidores.

M3.3.1.R. Mellorar a comunicación sobre os valores diferenciais da carne galega e dos sistemas de produción por parte
das agrupacións de produtores (Consellos Reguladores e entidades asociativas sen ánimo de lucro) e industrias.

OE3.2.R. Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas no mercado.
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a. Dar un maior apoio por parte da Consellería do Medio Rural á dixitalización da información das explotacións e a industria, á
renovación das etiquetas e a inclusión de envases intelixentes na industria, a través da submedida 16.2 contemplada no PDR
(Axudas para proxectos piloto e desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías).

b. Promover proxectos de mellora do etiquetado empregando novas tecnoloxías (blockchain, etiquetas RFID, códigos QR, etc.) e de
introdución de envases intelixentes que permitan engadir información útil da cadea de valor de cara aos provedores, clientes e
consumidores (benestar animal, alimentación, orixe, produtor, estado do produto, etc.).

M3.3.2.R. Mellorar a transparencia e rastrexabilidade facendo chegar aos consumidores información útil a través do
emprego de etiquetas e envases intelixentes.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agrupacións de gandeiros.

• Industria cárnica galega.

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

• CTC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de marcas cárnicas cunha etiqueta
intelixente que permita unha ampla
rastrexabilidade do produto por parte do
consumidor.

a. Realizar mostras de produtos amparados pola marca Galicia Calidade Alimentaria en diversos puntos de España, dando
relevancia á carne de IXP e de razas autóctonas galegas de forma que poidan chegar a novos consumidores, restauración ou
distribuidores interesados.

b. Incrementar a presenza en feiras nacionais promovendo a presenza de empresas cárnicas.

M3.3.3.R. Desenvolver unha campaña de promoción a nivel nacional de todo o sector que se basee en principios
diferenciais do produto galego baixo o amparo de Galicia Calidade Alimentaria.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

• Gandeiros e organizacións de gandeiros.

• Industria cárnica.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de mostras dos produtos cárnicos da Marca
Galicia Calidade Alimentaria realizados
noutros puntos de España.

• Nº de empresas cárnicas presentes en feiras
nacionais.

OE3.3.R. Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutricionais aos consumidores.

OE3.3.R. Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutricionais aos consumidores.
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a. Fomentar a colaboración por parte da Consellería do Medio Rural entre a IXP Ternera Gallega e os produtores doutras carnes
certificadas, para realizar unha promoción conxunta, promovendo entre outras as seguintes actuacións:

• Realizar catas e mostras nas que Ternera Gallega leve preparacións das súas carnes en combinación con outras producidas
en Galicia.

• Asistencia conxunta a feiras.

M3.3.4.R. Deseñar campañas de promoción conxunta de diferentes tipos de carne.

PARTICIPANTES

• Gandeiros, organizacións e asociacións de
gandeiros.

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

• Asociacións de produtores doutras especies
cárnicas.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de catas, degustacións e mostras
realizadas.

• Nº de campañas de promoción conxuntas
realizadas entre Ternera Gallega e outras
carnes.

a. Actualizar o deseño do logotipo e das etiquetas da IXP de Ternera Gallega, de xeito que permitan unha maior diferenciación que
chame a atención de consumidores potenciais que descoñecen o selo ou que coñecéndoo non decidiron consumir esta carne.

b. Elaborar un manual de marca por parte do Consello Regulador da IXP onde se indique claramente como debe ser o formato da
etiqueta dos produtos que se amparen baixo a IXP Ternera Gallega, difundilo e velar polo cumprimento do mesmo entre os
operadores inscritos.

M3.3.5.R. Actualizar o logotipo e etiquetas da IXP Ternera Gallega.

PARTICIPANTES

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Actualización do logotipo da IXP Ternera
Gallega e da etiqueta de Ternera Gallega
Suprema.

• Elaboración do Manual de marca da IXP
Ternera Gallega.

OE3.3.R. Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutricionais aos consumidores.

OE3.3.R. Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutricionais aos consumidores.
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a. Impulsar a nivel nacional o desenvolvemento de áreas da rede loxística que funcionen como un sistema intermodal de transporte
de mercadorías máis eficiente e sostible, pero tamén máis competitivo.

b. Impulsar iniciativas conxuntas para a creación de plataformas loxísticas en países a onde se quere exportar a carne galega.

c. Impulso dunha loxística avanzada mediante a aplicación de novas tecnoloxías para:

• Mellorar a capacidade de resposta das pemes e reducir os custos de almacenamento e transporte.

• Articular cadeas de subministro eficientes en termos medioambientais.

• Control sobre a carga e o fluxo de información en tempo real para previr desvíos na temperatura de conservación do produto.

PARTICIPANTES

• Industria cárnica galega.

• Cadeas distribuidoras.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de áreas de rede loxística intermodais
creadas.

• Nº de plataformas loxísticas implantadas en
países aos que se quere exportar.

OE3.4.R. Mellorar a loxística e a distribución da carne galega a nivel nacional e internacional.

OE3.4.R. Mellorar a loxística e a distribución da carne galega a nivel nacional e internacional.

M3.4.1.R. Mellorar a loxística.

a. Fomentar a presenza de produtores de carne con marcas individuais en feiras e exposicións internacionais onde poidan mostrar
o seu produto, aproveitando as axudas do Igape existentes para ditos fins (IG230 - Galicia exporta empresas; Axudas para a
execución de accións de promoción exterior das empresas galegas 2022; Axudas para o desenvolvemento do plan FOEXGA 2021-
2022).

b. Fomentar as misións comerciais de clientes internacionais á industrias galegas, acolléndose tamén á axuda (IG230) do Igape
antes mencionada e as axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no
mercado interior (MR302A).

c. Promover a visita de persoal de industrias a outras industrias a nivel nacional e internacional para coñecer o seu funcionamento
e as problemáticas de acceso aos mercados internacionais.

d. Potenciar as axudas para a contratación de especialistas en comercio exterior (IG166 - Axudas para a contratación de xestores
de internacionalización), a través:

• Da divulgación das axudas que convoca o Igape nas que se engloban tanto axudas para accións de difusión e promoción no
estranxeiro, accións de prospección en mercados internacionais e accións de operatividade da internacionalización.

• Da renovación das axudas dirixidas a xestores de exportación, en forma de bolsas de traballo financiadas a través do Igape,
destinadas a titulados con perfil e formación orientados á internacionalización empresarial coa finalidade de difundir
información entre o tecido empresarial galego.

M3.4.2.R. Impulsar o comercio exterior e a internacionalización.

PARTICIPANTES

• Industria cárnica galega.

• Igape.

• Gandeiros e organizacións de gandeiros.

• Consellería do Medio Rural.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de feiras internacionais visitadas polos
produtores.

• Nº de misións comerciais realizadas.

• Nº de industrias de fóra de Galicia visitadas.
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OE3.4.R. Mellorar a loxística e a distribución da carne galega a nivel nacional e internacional.

OE3.4.R. Mellorar a loxística e a distribución da carne galega a nivel nacional e internacional.

a. Realizar estudos do mercado e plans de márketing, na liña do indicado na medida 3.2.4.

b. Programar os partos nas explotacións para evitar a estacionalidade (na liña do indicado na medida M1.1.1.) e adaptarse á
demanda.

c. Deseñar e desenvolver sistemas de conservación que manteñan as propiedades da carne fresca para poder fornecer diferentes
mercados.

M3.4.3.R. Adaptar a oferta de produtos cárnicos ás demandas dos diferentes mercados.

PARTICIPANTES

• Gandeiros e agrupacións de gandeiros.

• Industria cárnica galega.

• CTC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de estudos de mercado realizados.

• Nº de sistemas de conservación deseñados
para manter as propiedades da carne fresca.

a. Poñer en marcha, por parte da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, o Marketplace a través do cal se acheguen os produtos
con indicacións de calidade ao consumidor, mediante a oferta de produtos englobados baixo a marca Galicia Calidade
Alimentaria.

b. Incentivar a unión de produtores para a xeración e exploración de novas canles comúns de loxística e de venda (Horeca, industria
elaboradora, internet, etc…) que lles permita satisfacer outros mercados.

c. Promover a venda de directa e os circuítos curtos:

• Desenvolvendo campañas que informen sobre a importancia de mercar o produto cárnico en carnicerías locais, onde os
propios carniceiros elaboran os cortes e poden informar ao consumidor da procedencia da carne.

• Organizando feiras en cidades onde os produtores de elaborados cárnicos poidan dar a coñecer produtos de proximidade
que os consumidores poden adquirir no comercio local.

M3.4.4.R. Desenvolver novas canles de venda (online, venda directa, etc.).

PARTICIPANTES

• Agacal.

• Concellos de cidades.

• Carnicerías de venda directa e de
proximidade.

• Gandeiros e asociacións de gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Posta en marcha do Marketplace para achegar
ao consumidor os produtos amparados pola
marca Galicia Calidade Alimentaria.

• Nº de campañas informativas realizadas dando
información sobre o papel dos carniceiros
tradicionais.

• Nº de feiras organizadas nas cidades para o
coñecemento e venda de produtos elaborados
cárnicos de proximidade.
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO XERAL 4

Conseguir unha retribución de cada elo da cadea acorde coa súa contribución á xeración de valor.

a. Dar a coñecer entre o sector a posibilidade de crear organizacións e asociacións de produtores de vacún, ovino e caprino no
marco do Real Decreto 1154/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de produtores
y sus asociaciones de determinados sectores ganaderos y se establecen las condiciones para la negociación contractual por parte
de estas organizaciones y sus asociaciones.

b. Promover a creación de asociacións e organizacións de produtores a nivel galego, para cada especie e apoio das existentes, como
instrumento para mellorar o seu peso e a capacidade de interlocución na cadea, empregando a submedida 9.1 do PDR de
Creación de agrupacións e organizacións de produtores nos sectores agrícola e forestal.

c. Manter o máis alto nivel de prioridade das organizacións e asociacións de produtores nas ordes de axuda que financian a
comercialización e transformación dos produtos agrarios (MR340A - Axudas para os investimentos en transformación e
comercialización de produtos agrarios).

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de organizacións e asociacións de
produtores creadas en Galicia.

• Nº de axudas concedidas a asociacións de
produtores para a comercialización e
transformación dos produtos cárnicos.

OE4.1.R. Impulsar o asociacionismo e agrupación dos produtores.

M4.1.1.R. Fomentar as organizacións de produtores.

a. Creación dunha Rede de Granxas Típicas de Galicia (Rengrati galega) que permita coñecer os custos de producións e sirva para
fornecer de información ao Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia definido na medida 4.2.6.

b. Realizar estudos dos custos de produción da carne en Galicia para as diferentes especies, sistemas e tipoloxías de produción.

c. Creación dunha aplicación informática para o cálculo de custos de produción (CONTACARNE) para a carne de vacún.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Gandeiros.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Creación da Rede de Granxas Típicas.

• Nº de estudos de custos realizados.

• Aplicación CONTACARNE creada.

OE4.2.R. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

M4.2.1.R. Mellorar o coñecemento dos custos de produción para a aplicación da Lei da Cadea Alimentaria.
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OE4.2.R. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

OE4.2.R. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

a. Crear, no marco do Observatorio contemplado na medida 4.2.6, unha plataforma na que todos os axentes dos diversos elos da
cadea do sector cárnico, que colaboren co Observatorio, compartan información anonimizada sobre os seus ingresos e custos
para a realización dos estudos sobre a cadea de valor. Esta plataforma contará cunha sección específica con información
adicional de interese para os operadores da cadea de valor de Ternera Gallega.

b. Incentivar ás empresas e explotacións para que compartan a súa información na plataforma creada.

PARTICIPANTES

• Gandeiros.

• Asociacións de gandeiros.

• Consellería do Medio Rural.

• Representantes de gandeiros.

• Industria cárnica.

• Distribución.

• Organizacións de consumidores

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Posta en marcha da plataforma de consulta.

M4.2.2.R. Crear unha plataforma de intercambio de datos para dispoñer de información de custos e marxes ao longo da
cadea de valor.

a. Crear unha plataforma dixital para a compra e venda de gando que aglutine aos distintos axentes implicados.

PARTICIPANTES

• Agacal.

• Consellería do Medio Rural.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Aplicación en funcionamento.

M4.2.3.R. Modernizar as canles de venda do gando.
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a. Elaborar contratos tipo comprensibles para unha mellor aplicación da lei da cadea alimentaria.

b. Apoiarse nas mesas de prezos para o establecemento de contratos acordes á evolución dos sectores produtivos e dos mercados.

c. Perseguir a firma de contratos sen establecemento de prezos ou que non cumpran co previsto na Lei da Cadea Alimentaria.

M4.2.5.R. Mellorar a implantación dos contratos entre industria e produción.

PARTICIPANTES

• Gandeiros e asociación de gandeiros.

• Industria cárnica galega.

• Consellería do Medio Rural.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de contratos tipo elaborados.

a. Crear o Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia, a través do cal se realicen informes, estudos e investigacións que
permitan un mellor coñecemento dos principais subsectores agroalimentarios de Galicia, entre eles o cárnico, facendo fincapé
na situación económica destes, nos custos de produción, na formación de prezos ao longo da cadea, co fin de dispoñer de
información para a toma de decisións sectoriais estratéxicas.

M4.2.6.R. Poñer en marcha o Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

• Consellería de Emprego e Igualdade.

• Consellería do Mar.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia
creado.

a. Crear unha mesa de prezos con produtores (asociacións de produtores) e industrias cárnicas galegas, que realicen matanza de
ovino e caprino, co obxectivo de fixar prezos de referencia para aportar maior obxectividade e transparencia na formalización
dos contratos de compra-venda de gando.

PARTICIPANTES

• Gandeiros de ovino e caprino (asociacións,
como OVICA, ASOVEGA e CARPIGA e
gandeiros individuais).

• Industria cárnica galega.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Mesa de prezos de ovino e caprino creada.

M4.2.4.R. Instaurar unha mesa de prezos en ovino e caprino.

OE4.2.R. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

OE4.2.R. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

OE4.2.R. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.
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a. Poñer en marcha dentro da Consellería do Medio Rural unha unidade que asuma as competencias de supervisión do cumprimento
das obrigas en materia de información e control alimentarios, consonte ao establecido pola Lei da Cadea Alimentaria, garantido
o cumprimento da Lei no ámbito da Comunidade Autónoma.

M4.2.7.R. Poñer en marcha o Servizo da Cadea Agroalimentaria e Control de Prácticas Comerciais Desleais.

PARTICIPANTES

• Consellería de Medio Rural.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Servizo da Cadea Agroalimentaria e Control
de Prácticas Comerciais Desleais en
funcionamento

OE4.2.R. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.



- 342 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030

OBXECTIVO ESTRATÉXICO XERAL 5

Sensibilizar a sociedade respecto da importancia do sector cárnico como xestor do territorio e do
consumo de carne como elemento fundamental dunha dieta saudable.

a. Deseñar un portal galego da carne que sirva como plataforma institucional centralizada e marco de todas as accións e campañas
de impulso do sector cárnico de Galicia, a nivel rexional, nacional e mesmo internacional, segundo os modelos francés (https://
www.la-viande.fr/), o australiano para a carne de vacún (https://www.australianbeef.com.au/) ou o irlandés (https://www.
beefandlambni.com/) para vacún e ovino.

O portal pode incluír entre outras seccións:

• Receitas, tradicionais e modernas.

• Saúde e nutrición.

• Medioambiente e biodiversidade.

• Testemuñas.

• Campañas temáticas estacionais.

• Información sobre os custos de produción.

• Calidade diferenciada.

• Información para cativos.

• Estratexia paralela en redes sociais vinculadas ao portal.

b. Asegurar, mediante un grupo de traballo ou establecendo canles de comunicación permanentes, que o portal valorice a
información xerada nos centros de investigación e universidades en calquera dos eixos de traballo da presente estratexia.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellos Reguladores.

• Centros de investigación.

• Universidades.

• Restauradores.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Portal e redes sociais creadas.

• Estatísticas de posicionamento e visitas no
portal e redes.

• Creación e dinamización do grupo de traballo
ou establecemento da canle de comunicación
que nutra o portal.

OE5.1.R. Comunicar ao conxunto da sociedade as peculiaridades de produción de carne en Galicia, poñendo en valor o
traballo de custodia do territorio e recursos e de fixación de poboación no rural.

M5.1.1.R. Crear un portal dedicado exclusivamente á carne galega e as súas particularidades produtivas.

https://www.la-viande.fr/
https://www.la-viande.fr/
https://www.australianbeef.com.au/
https://www.beefandlambni.com/
https://www.beefandlambni.com/
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a. Articular campañas gastronómicas periódicas (para as diferentes producións, produtos con IXP, producións minoritarias, etc.)
con imaxe específica, no que cociñeiros dos restaurantes implicados actúen como embaixadores, deseñando receitas e pratos
específicos, posicionando a carne galega e difundindo unha imaxe única do territorio e das súas particularidades produtivas.

b. Dar seguimento ás campaña desde o portal de carne de Galicia.

c. Fomentar o emprego de carnes galegas na restauración:

• Para entrega a domicilio, facendo constar no envase a orixe e a proximidade.

• Identificando nas cartas a orixe das carnes e as indicacións de calidade.

• Crear un premio que recoñeza aos cociñeiros polo emprego de carne e outros produtos galegos de calidade.

M5.1.2.R. Campaña de restaurantes - embaixadores de carnes galegas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Axencia Turismo de Galicia.

• Consellos Reguladores.

• Restauradores.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de campañas deseñadas e implementadas.

• Nº de restaurantes participantes na campaña
restauradores- embaixadores.

a. Realizar un estudo de consumidores a nivel nacional cunha empresa especializada.

b. Compartir os resultados cos axentes da cadea de valor para promover unha visión orientada ao cliente.

c. Capitalizar os resultados do estudo en accións ou campañas de promoción específicas nos diferentes medios e soportes
dispoñibles (acordos coa distribución para campañas específicas, portal galego da carne, medios de comunicación, etc.).

M5.2.1.R. Realizar un estudo que permita identificar e entender os diferentes segmentos de consumidores que sirva de

base para desenvolver as mensaxes e as campañas específicas a empregar nas accións de promoción.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Estudo realizado e difundido entre os axentes
da cadea.

• Accións e campañas de promoción específicas
programadas.

OE5.2.R. Posicionar a carne como unha fonte de proteína de elección e confiable, cunha narrativa baseada na evidencia
científica sobre os beneficios nutricionais da carne e nos altos estándares éticos (ambientais e de benestar animal)
requiridos pola UE para a produción de carne.

OE5.1.R. Comunicar ao conxunto da sociedade as peculiaridades de produción de carne en Galicia, poñendo en valor o
traballo de custodia do territorio e recursos e de fixación de poboación no rural.
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a. Programar campañas segmentadas con contidos axeitados segundo a tipoloxía de consumidores derivada dos resultados da
medida M5.2.1.

b. Definir KPI (indicadores clave de desempeño) específicos para a súa avaliación posterior.

c. Valorar a posibilidade de estratexias combinadas de márketing de contidos en medios propios (portal da carne, portais das
interprofesionais cárnicas) e de publicidade nativa en medios dixitais externos ao sector.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellos Reguladores.

• Interprofesionais cárnicas.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Plan de márketing on-line deseñado.

M5.2.2.R. Deseñar un plan de márketing on-line.

OE5.2.R. Posicionar a carne como unha fonte de proteína de elección e confiable, cunha narrativa baseada na evidencia
científica sobre os beneficios nutricionais da carne e nos altos estándares éticos (ambientais e de benestar animal)
requiridos pola UE para a produción de carne.
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO XERAL 6

Ter unha cadea de valor líder en sostibilidade que cumpra coas expectativas da sociedade no
coidado da terra, a auga, a biodiversidade, o cambio climático e a bioseguridade.

a. Formar periodicamente ao persoal asesor, de maneira que poida transmitir e aplicar as últimas técnicas, normas ou procesos
como:

• Control e redución das emisións de gases contaminantes procedentes da actividade gandeira (CO2, NH3, CH4 e partículas
en suspensión).

• Pegada de carbono.

• Adaptación das Mellores Técnicas Dispoñibles (MTD´s) para as especies de ruminantes.

• Alimentación animal para aumentar a dixestibilidade das dietas dos animais co fin de reducir as emisións de metano
entérico.

• Xestión dos xurros nas balsas (manexo, uso de aditivos, etc.).

• Uso eficiente da auga.

• Tratamento de residuos plásticos agrícolas.

b. Formar e capacitar aos titulares de explotacións e aos empregados da industria cárnica en boas prácticas medioambientais.

c. Apoiar a posta en marcha de proxectos de grupos operativos nas temáticas de medio ambiente e o clima.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Oficinas agrarias comarcais.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros e persoal da industria.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de accións de formación impartidas.

• Nº de proxectos e grupos operativos creados.

OE6.1.R. Mellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de valor.

M6.1.1.R. Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia que abranguen o medio ambiente e o clima.
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a. Formar periodicamente ao persoal asesor, de maneira que poida transmitir e aplicar as últimas técnicas, normas ou procesos en:

• Novas normativas en materia de benestar animal e tanto a nivel das explotacións como da industria.

• Programas de control e redución de contaminación, descontaminación de canais, sistemas de arrefriamento/loxística,
solucións de limpeza e desinfección e envases antimicrobianos na industria cárnica.

• Sistemas de certificacións de seguridade alimentaria normalizados que faciliten o aceso a mercados exteriores (BRC, IFS,
etc.).

b. Formar e capacitar aos titulares de explotacións e aos empregados da industria cárnica nas mellores prácticas de benestar
animal, sanidade e a seguridade alimentaria.

c. Apoiar a posta en marcha de proxectos de grupos operativos nas temáticas de benestar animal, sanidade e seguridade
alimentaria.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Oficinas agrarias comarcais.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros e persoal da industria.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de accións de formación impartidas.

• Nº de proxectos e grupos operativos creados.

M6.1.2.R. Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia que abranguen o benestar animal, a sanidade
e a seguridade alimentaria.

OE6.1.R. Mellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de valor.
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a. Formar periodicamente ao persoal asesor, de maneira que poida transmitir e aplicar as últimas técnicas, normas ou procesos en:

• Maior rotación e diversificación de cultivos, favorecendo unha diversificación da produción, o mantemento e mellora dos
contidos de materia orgánica do solo, a mellora da fertilidade e o seu contido en nutrientes, etc.

• Optimización do manexo dos pastos e forraxes.

• Cálculo das doses de abonado e o seu momento óptimo de aplicación, favorecendo a redución do uso de fertilizantes
químicos.

b. Formar e capacitar aos titulares de explotacións nas mellores prácticas orientadas a un mellor aproveitamento da súa base
territorial.

c. Apoiar a posta enmarcha de proxectos de grupos operativos nas temáticas relacionadas con sistemas de produción quemelloren
o aproveitamento da base territorial das explotacións.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Oficinas agrarias comarcais.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de accións de formación impartidas.

• Nº de proxectos e grupos operativos creados.

M6.1.3.R. Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia en sistemas de produción e técnicas para o

aproveitamento da base territorial das explotacións.

OE6.1.R. Mellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de valor.
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a. Formar periodicamente ao persoal asesor, de maneira que poida transmitir e aplicar as últimas técnicas, normas ou procesos en:

• Cercado virtual e xeolocalización para controlar o gando en extensivo.

• Sistema de información de explotacións agrícolas e gandeiras e da produción agraria (prevese que entre en vigor o 1 de
xaneiro do 2023).

• Caderno dixital da explotación (prevese que entre en vigor o 1 de xaneiro do 2023).

b. Formar e capacitar aos titulares de explotacións nos procesos de dixitalización dos seus procesos produtivos.

c. Apoiar a posta en marcha de proxectos de grupos operativos nas temáticas de dixitalización e novas tecnoloxías.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Oficinas agrarias comarcais.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de accións de formación impartidas.

• Nº de proxectos e grupos operativos creados.

M6.1.4.R. Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia en técnicas de dixitalización e novas
tecnoloxías.

OE6.1.R. Mellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de valor.
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a. Desenvolver un protocolo de medición de gases de efecto invernadoiro (GEI) e outros gases contaminantes como o NH₃, co fin
de reducir as emisións procedentes da actividade gandeira.

b. Desenvolver un estudo, a nivel galego, que permita cuantificar as emisións GEI e outros gases contaminantes como o NH₃ dos
diferentes sistemas produtivos e realizar a súa comparación.

c. Promover o desenvolvemento e a utilización de aditivos que reduzan as emisións de metano entérico en vacún.

d. Desenvolver proxectos de I+D dirixidos a mellorar o secuestro de carbono nos solos e nos sistemas de produción de carne.

e. Desenvolvemento de estratexias de mellora da eficiencia enerxética en plantas de sacrificio e transformación da cadea de valor
do vacún.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.

• Centros/Grupos de investigación de Galicia.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Protocolo de medición desenvolvido.

• Estudo que permita cuantificar as emisións de
CH₄, CO₂ e NH₃ dos diferentes sistemas
produtivos e a súa comparación realizado.

• Nº de estudos realizados para o
desenvolvemento de aditivos.

• Nº de proxectos de I+D realizados dirixidos a
mellorar o secuestro de carbono nos solos.

• Nº de industrias que desenvolveron
estratexias para a mellora da eficiencia
enerxética.

OE6.2.R. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.

M6.2.1.R. Investigar e desenvolver actuacións para a mitigación e adaptación do cambio climático.
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a. Incentivar a creación de instalacións de tratamento e valorización de xurros non absorbidos pola base territorial das
explotacións.

b. Reforzar as liñas de axudas (agricultores/as mozos, plans de mellora, etc.) para a ampliación e a cobertura das balsas de
almacenamento de xurros.

c. Determinar as zonas de alta carga gandeira e fomentar a redistribución da produción para evitar que se convertan en zonas
vulnerables.

• Obter datos do nivel de contaminación na contorna de zonas de alta carga gandeira, instalando estacións para determinar
a calidade da auga ou do aire.

d. Proceder á declaración de zonas vulnerables a nitratos a partir da elaboración dos mapas para a determinación de augas
afectadas do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Valorar o establecemento de moratorias á apertura
e/ou ampliación de novas explotacións en zonas de alta carga gandeira cando non exista posibilidade de mobilización de terras
para o aumento da base territorial.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de instalacións para o tratamento e
valorización de xurros creadas.

• Nº de fosas ampliadas ou reformadas.

• Nº de novas fosas construídas.

• Nº de estacións instaladas para determinar a
calidade da auga ou do aire.

• Zonas de alta carga gandeira determinadas.

• Nº de zonas vulnerables creadas.

M6.2.2.R. Mellorar a xestión das dexeccións gandeiras.

OE6.2.R. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.
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a. Promover a implantación, paulatina e voluntaria, dun plan de xestión ambiental nas explotacións, con seguimento periódico,
como paso previo á implantación dun Sistema Integral de Xestión na granxa.

b. Fomentar o emprego de produtos alternativos menos contaminantes e máis respectuosos co medio ambiente (etiquetas bio, eco,
verde, etc.), a nivel de explotacións, industrias e comercialización.

c. Fomentar a reemprego e/ou reciclaxe de envases e o consumo de insumos a granel ou en envases de gran capacidade, a nivel de
explotacións, industrias e comercialización.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de medio ambiente, territorio e
vivenda.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros.

• Industrias.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de granxas que puxeron en marcha plans
de xestión ambiental.

M6.2.3.R. Diminuír os residuos e o impacto ambiental na cadea de valor.

OE6.2.R. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.
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a. Fomentar o emprego de razas autóctonas máis adaptadas ao medio, cun menor consumo de penso e un maior aproveitamento
dos pastos naturais.

b. Realizar estudos de mellora xenética para lograr un maior rendemento económico das razas autóctonas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Asociacións de criadores de razas autóctonas.

• CTC.

• Agacal-CIAM.

• Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de explotacións que introduciron razas
autóctonas.

• Nº de estudos de mellora xenética realizados.

M6.2.5.R. Fomentar o emprego de razas autóctonas.

a. Optimizar a produción forraxeira e mellorar a autosuficiencia das granxas de carne.

• Promover e fomentar a produción cerealeira para producir pensos, (por exemplo con oleaxinosas autóctonas) que permitan
a autosuficiencia e reduzan a pegada de carbono procedente do transporte dos produtos importados, favorecendo un
enfoque de "economía circular".

b. Fomentar programas de manexo, conservación e mellora das superficies de pastoreo.

c. Elaboración dunha guía para o fomento da acción anterior entre os asesores e os gandeiros (pastoreo rotacional, incremento
tempos pastoreo, uso de terras marxinais, manexo de gando, agrupación de partos, etc.).

d. Flexibilizar as queimas controladas para a creación de pastos en zonas de matogueiras, actualmente só se poden facer durante
10-12 días nos meses de xaneiro ou febreiro.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Liñas de axuda no PDR para proxectos de
valorización de recursos alimentarios de base
local postas en marcha.

• Nº de hectáreas de cultivo cerealeiro postas
en produción.

• Elaboración da guía para a optimización do
manexo dos pastos.

• Adaptación da Lei 7/2012 de 28 de xuño de
montes de Galicia para flexibilizar os prazos
de realización das queimas controladas.

M6.2.4.R. Aumentar a produción de insumos para alimentación animal en Galicia como medio para lograr unha maior
soberanía alimentaria, sostibilidade e resiliencia da produción cárnica.

OE6.2.R. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.

OE6.2.R. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.
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a. Promover o autoconsumo de enerxía limpa nas explotacións e na industria (solar, eólica, biomasa) a nivel individual ou colectivo,
mediante os fondos da UE.

b. Promover un aproveitamento conxunto das instalacións de enerxías renovables entre gandeiros (xeración distribuída),
aproveitando as redes que existen na actualidade.

c. Elaborar unha guía de boas prácticas para o aforro enerxético nas explotacións.

d. Reforzar, nas axudas para plans de mellora, os criterios nos que se priman os investimentos en eficiencia enerxética ou na
redución do impacto medioambiental das explotacións.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Instituto Enerxético de Galicia.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Gandeiros.

• Industrias.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de granxas que puxeron en marcha
actuacións para a mellora da eficiencia
enerxética.

• Nº de industrias que puxeron en marcha
actuacións para a mellora da eficiencia
enerxética.

• Nº de instalacións de xeración de enerxía
compartidas entre gandeiros.

• Guía de boas prácticas para o aforro
enerxético nas explotacións.

• Modificación da convocatoria de axudas dos
plans de mellora para primar investimentos en
eficiencia enerxética.

M6.2.6.R. Promover o uso de enerxías renovables e mellorar a eficiencia enerxética nas explotacións.

OE6.2.R. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.
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a. Elaboración de plans de bioseguridade para tódalas explotacións, así como protocolos de verificación destes, acordes cos
distintos tipos de explotación gandeira, para evitar a propagación de enfermidades e reducir o uso de antibióticos.

b. Establecer un plan de actuación fronte á fauna silvestre para as ganderías bovinas extensivas para reducir o risco de transmisión
de tuberculose e outras enfermidades.

c. Fomentar a entrada de tódalas explotacións nas agrupacións de defensa sanitaria (ADS).

d. Fomentar o rexistro nos sistemas de certificacións de benestar animal para avaliar as boas prácticas en materia de benestar
animal no sector cárnico a nivel de granxa, transporte e industria.

• Compromiso Bienestar Animal y Bioseguridad (IAWS).

• Benestar animal certificado.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• ADS.

• Gandeiros.

• Industrias.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de plans de bioseguridade realizados e
implantados nas explotacións.

• Nº de plans de actuación contra a fauna
silvestre realizados.

• Nº de explotacións adheridas ás ADS.

• Nº de explotacións, e industrias certificadas
baixo os esquemas de IAWS ™.

OE6.3.R. Preservación do status sanitario, benestar animal e seguridade alimentaria.

OE6.3.R. Preservación do status sanitario, benestar animal e seguridade alimentaria.

M6.3.1.R. Avanzar cara a excelencia en sanidade e benestar animal.

a. Fomentar e incentivar a colaboración e participación nos plans sanitarios preventivos que permitan a redución do uso de
antibióticos como o Programa REDUCE en bovino de carne e ovino e caprino (Plan Nacional Resistencia Antibióticos).

b. Promover o uso de probióticos na alimentación de ruminantes xa que producen unha mellor dixestibilidade, ganancia de peso e
un maior índice de conversión, ademais de constituír unha alternativa ao uso de antibióticos.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• ADS.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de granxas que puxeron en marcha
actuacións para a redución do uso de
antibióticos.

M6.3.2.R. Reducir o emprego de antibióticos e mellorar o uso de probióticos.
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a. Elaborar censos de fauna salvaxe, estimación do número de manadas de lobo e a súa distribución xeográfica.

b. Elaborar estudos de vulnerabilidade e risco de ataque do lobo.

c. Reforzar as axudas públicas orientadas á prevención dos ataques do lobo e destinar todos os anos un orzamento suficiente.

• Reformulación dos criterios de concesión das axudas para priorizar os apoios ás explotacións en extensivo.

• Ampliación de axudas non só para a compra dos cans senón para o seu mantemento anual, que representa un custo
importante para as granxas.

d. Crear liñas de asesoramento e formación aos gandeiros para a prevención dos ataques:

• Adestramento dos cans mastíns sendo imprescindible que os mastíns se críen co gando que van protexer.

• Posta en marcha dun programa galego de selección e cría de mastíns.

e. Manter unha liña de axuda aberta permanentemente durante todo o ano para paliar os danos producidos polo lobo.

f. Promover procesos proactivos de participación pública que garantan o diálogo entre todos os actores implicados.

PARTICIPANTES

• Agacal.

• Consellería de medio ambiente, territorio e
vivenda.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Censos de fauna salvaxe elaborados.

• Estudos de vulnerabilidade e risco de ataques
do lobo elaborados.

• Modificación da orde de axudas para
prevención do ataque do lobo.

• Nº de formacións impartidas.

• Nº de mastíns adestrados.

• Programa galego de selección e cría de
mastíns.

• Modificación da orde de axudas para paliar os
danos producidos polo lobo.

• Nº de reunións de traballo entre os actores
implicados.

M6.3.3.R. Mellorar a política de protección do gando e a convivencia co lobo.

OE6.3.R. Preservación do status sanitario, benestar animal e seguridade alimentaria.
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C1.4. CADRO DE MANDO DA ESTRATEXIA E INDICADORES DE
AVALIACIÓN E SEGUIMENTO

A orientación cara resultados da Estratexia de dinamización do sector cárnico de Galicia require
da definición duns indicadores, uns obxectivos estratéxicos medibles e cuantificables e dunha
metodoloxía que permita facer un seguimento dos resultados das iniciativas postas en marcha.
Para isto proponse un cadro de mando que incorpora un conxunto de indicadores de resultados,
trátase de establecer un sistema que permita monitorizar de forma continua e avaliar
periodicamente a execución das medidas da estratexia; todo iso co fin de facilitar a toma de
decisións en forma dunha actualización do seu contido.

O seguimento e a monitorización serán anuais, analizándose o grao de consecución dos
obxectivos estratéxicos da estratexia a través dos indicadores de avaliación e seguimento
definidos en cada un deles. Esta avaliación anual realizarase ao final de cada ano ate o ano 2029.
No ano 2030 elaborarase o informe final de avaliación da Estratexia co fin de analizar o grao de
consecución dos obxectivos estratéxicos.

No seguinte apartado formúlase unha proposta de indicadores de avaliación e seguimento que
configuraran o cadro de mando da estratexia. Esta proposta deberá ser discutida e aprobada na
primeira xuntanza da Comisión de seguimento a celebrar unha vez aprobada a estratexia por
parte da Xunta de Galicia. Nesta reunión definiranse tamén os obxectivos a acadar en cada un dos
indicadores ao finalizar a estratexia no ano 2030.
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INDICADORES DE SEGUIMENTO PROPOSTOS

EIXE 1. UN SECTOR PRODUTOR ORGANIZADO E PROFESIONALIZADO.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Mellorar a planificación da produción
nas ganderías de Ternera Gallega para
compensar a desestacionalización da
demanda no mercado.

1. Incremento da porcentaxe de sacrificios no segundo semestre do ano. M/P

Promover a mellora xenética da raza
Rubia Gallega e o resto de razas
autóctonas, así como a diferenciación
da súa carne nos mercados.

2. Comité de expertos creado.

3. Unidade de mellora xenética creada.

4. Nº de formacións en mellora xenética impartidas.

5. Nº de estudos en mellora xenética e mellora dos sistemas de produción
realizados.

6. Compoñentes moleculares biosaudables identificados.

7. Porcentaxe de animais certificados dentro das IXP e coa mención de Carne de
Rubia Gallega.

8. Posta en marcha de proxecto de etiquetado con códigos QR.

9. Porcentaxe de carne de Rubia Gallega que utiliza o distintivo “Raza autóctona
100%”.

L/P

Promover unha maior integración do
sector lácteo e o sector de produción
de carne de vacún a través da creación
de cebadeiros para os becerros
procedentes das explotacións lácteas e
do fomento do cruzamento industrial
con gando frisón.

10. Nº de cebadeiros creados. L/P

Avanzar cara á unha homoxeneidade da
calidade da carne dentro de cada
sistema de produción.

11. Nº e temáticas dos manuais elaborados.

12. Prego da IXP Ternera Gallega modificado.
M/P

Promover as producións ecolóxicas.

13. Campaña de información creada.

14. Campaña de promoción das producións ecolóxicas para a exportación posta
en marcha.

15. Nº de matadoiros para producións ecolóxicas operativos.

M/P

Flexibilizar e mellorar as axudas para a
incorporación de persoas mozas á
actividade agraria, investimentos nas
explotacións, e creación e
desenvolvemento de explotacións
agrarias.

16. Nº de axudas revisadas e adaptadas de ser o caso.

17. Nº e tipoloxía de accións de acompañamento de empresas de recente
creación.

M/P

Poñer en marcha o banco de
explotacións e campañas de captación
nas escolas de capacitación agraria e de
formación universitaria das familias
agrarias.

18. Posta en marcha do Banco de explotacións.

19. Número de explotacións rexistradas no Banco.

20. Nº de participantes en accións de divulgación do Banco.

21. Nº de granxas transferidas por remuda desde o Banco.

L/P
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EIXE 1. UN SECTOR PRODUTOR ORGANIZADO E PROFESIONALIZADO.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Favorecer os intercambios e visitas a
explotacións.

22. Rede de granxas visitables creada.

23. Nº de alumnos participantes nas campañas de divulgación nos colexios.

24. Nº de persoas acollidas en prácticas.

M/P

Poñer en marcha ferramentas de
mobilización de terras para incrementar
a creación de pastos para a gandaría
extensiva e a produción de forraxes.

25. Nº de hectáreas mobilizadas para producir forraxes.

26. Nº de hectáreas mobilizadas para pasto.
L/P

Priorizar as axudas dos plans de
mellora ás explotacións máis
profesionais.

27. Criterios das axudas modificados. M/P

Fomentar o asesoramento integral e
multidisciplinar.

28. Modelo AKIS definido.

29. Nº de oficinas agrarias reforzadas.

30. Axudas para asesoramento e formación de asesores convocadas.

31. Portal repositorio creado.

M/P

Impulsar a dixitalización do sector
cárnico.

32. Nº de granxas e industrias que puxeron en marcha proxectos para a
dixitalización dos seus procesos produtivos.

33. Nº de novas redes de conexión instaladas en zonas rurais.

34. Nº de espazos de encontro realizados entre empresas demandantes e
ofertantes.

L/P

Impulsar a creación da escola de
pastores.

35. Creación da escola.

36. Oferta da formación.

37. Nº de alumnos matriculados.

L/P

Impulsar a programación de accións de
formación e información en prevención
de riscos para o sector agrogandeiro en
cumprimento da Lei 31/1995, do 8 de
novembro, de Prevención de Riscos
Laborais.

38. Nº de accións en PRL específicas para o sector produtor de carne
programadas no plan de formación continua agroforestal.

39. Nº de alumnos matriculados nas accións.

40.Nº accións de difusión dos materias do ISSGA sobre PRL en explotacións de
gando.

M/P



- 359 -

DEFINICIÓN DA ESTRATEXIA DO SECTOR CÁRNICO
DE ESPECIES RUMINANTES 2022-2030

EIXE 2. UNHA PRODUCIÓN CÁRNICA GALEGA COMPETITIVA, IMPULSADA POLATECNOLOXÍA E O TALENTO QUE GARANTA A
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Impulsar a elaboración de produtos
cárnicos (frescos, salgados, curados,
conservas e cocidos) acordes ás novas
demandas dos consumidores.

41. Número de ordes de axudas ao investimento empresarial para proxectos de
transformación de produtos cárnicos.

L/P

Incentivar o aumento de tamaño das
industrias.

42. Liña de acceso a crédito establecida polo Igape.

43. No de proxectos de integración promovidos.

44.Criterios de priorización revisados nas axudas para investimentos
colaborativos.

45. No de accións de capacitación postas en marcha.

L/P

Mellorar o funcionamento das IXP
existentes no sector de gando vacún.

46. Revisión do prego de condicións da IXP Ternera Gallega.

47. Incremento dos produtos elaborados con carne certificada das IXP.

48. IXP de ovino e caprino creada.

M/P

Mellorar as axudas para a
automatización, a dixitalización e a
industria 4.0.

49. Nº de industrias nas que se facilita a implantación de TIC.

50. Nº de axudas concedidas ao desenvolvemento de produtos, aplicacións e
servizos para xerar oportunidades de negocio.

51. Nº de operadores que comercializan on-line os seus produtos cárnicos.

L/P

Mellorar a formación e retención de
talento na industria cárnica galega.

52. Plan de formación continua iniciado.

53. Novo ciclo FP dual ofertado.

54. Nº de accións de formación en dixitalización realizadas.

55. Figura do profesor asociado implantada na FP.

L/P

Mellorar o I+D+i na industria cárnica
galega.

56. Nº de profesionais contratados.

57. Dotación das axudas mellorada.
M/P

Mellorar o funcionamento dos
matadoiros e salas de despece.

58. Estudo realizado a nivel galego sobre a capacidade e as necesidades de
sacrificio nas diferentes orientacións produtivas.

59. Nº de matadoiros municipais/comarcais recuperados para servizos de
proximidade.

60. Matadoiro móbil en funcionamento.

61. Nº de matadoiros coa certificación conseguida.

L/P
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EIXE 3. UNHA PRODUCIÓN CÁRNICA GALEGA COMPETITIVA, IMPULSADA POLATECNOLOXÍA E O TALENTO QUE GARANTA A
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Apoiar a creación de marcas de
produtor que permitan unha maior
diferenciación dos produtos cárnicos
elaborados.

62. Nº de produtores informados.

63. Nº de novas marcas creadas.
M/P

Apoiar a elaboración de produtos de IV
e V gama que faciliten o consumo de
carne por parte dos consumidores.

64. Nº de novos produtos creados.

65. Nº de campañas de promoción de produtos de IV e V gama realizadas.
M/P

Desenvolver novos produtos por pezas,
novos cortes comerciais, por especies,
etc.

66. Nº de novos cortes dispoñibles para a compra por parte do consumidor.

67. Nº de novos elaborados realizados con carne picada de vacún e outras
especies.

C/P

Poñer en marcha actuacións para
desenvolver novos envases e
presentacións na industria cárnica
galega.

68. Nº de novos e distintos tipos de envases empregados cos produtos cárnicos.

69. Nº de empresas cárnicas que empregan envases biodegradables e
intelixentes.

M/P

Promover unha maior diferenciación de
Ternera Gallega Suprema e estudar a
posibilidade de establecer diferentes
categorías segundo o sistema de
produción.

70. Nº de campañas informativas e publicitarias realizadas nas cales se
identifique o labor das explotacións de Ternera Gallega.

71. Acordo entre os axentes da cadea de valor para a valorización das producións
amparadas por Ternera Gallega Suprema.

72. Cuxos mamotes diferenciados.

L/P

Posicionar a carne galega no segmento
Premium evitando as prácticas
comerciais de grandes descontos.

73. Nº de inspeccións realizadas pola Administración.

74. Espazos creados nos lineais dos supermercados para a venda de carne
Premium.

M/P

Favorecer a compra pública e a venda
directa en comedores escolares,
hospitais, colectividades, etc.

75. Nº de comedores escolares que inclúan nos menús carne galega.

76. Nº de hospitais e residencias que inclúan nos menús carne galega.

77. Nº de empresas que inclúen no seu menú carne galega.

L/P

Realizar estudos de mercado e plans ou
estratexias de márketing.

78. Nº de estudos de mercado elaborados por parte das IXP.

79. Nº de plans de márketing realizados.
M/P

Mellorar o control da correcta
etiquetaxe das carnes.

80. Nº de actuacións de control realizadas para perseguir o emprego do nome de
Galicia/galega nas etiquetas de carnes non amparadas pola IXP.

81. Nº de actuacións de control realizadas para perseguir a mención de Galicia
como orixe no etiquetado mínimo obrigatorio.

M/P

Mellorar a comunicación sobre os
valores diferenciais da carne galega e
dos sistemas de produción por parte
das agrupacións de produtores
(Consellos Reguladores e entidades
asociativas sen ánimo de lucro) e
industrias.

82. Axudas renovadas.

83. Contratación de axencias publicitarias para a realización de campañas de
publicidade dos produtos autóctonos de calidade galegos.

84. Nº de empregos creados nos departamentos comerciais.

M/P
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EIXE 3. UNHA PRODUCIÓN CÁRNICA GALEGA COMPETITIVA, IMPULSADA POLATECNOLOXÍA E O TALENTO QUE GARANTA A
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Mellorar a transparencia e
rastrexabilidade facendo chegar aos
consumidores información útil a través
do emprego de etiquetas e envases
intelixentes.

85. Nº de marcas cárnicas cunha etiqueta intelixente que permita unha ampla
rastrexabilidade do produto por parte do consumidor.

L/P

Desenvolver unha campaña de
promoción a nivel nacional de todo o
sector que se basee en principios
diferenciais do produto galego baixo o
amparo de Galicia Calidade
Alimentaria.

86. Nº de mostras dos produtos cárnicos da Marca Galicia Calidade Alimentaria
realizados noutros puntos de España.

87. Nº de empresas cárnicas presentes en feiras nacionais.

M/P

Deseñar campañas de promoción
conxunta de diferentes tipos de carne.

88. Nº de catas, degustacións e mostras realizadas.

89. Nº de campañas de promoción conxuntas realizadas entre Ternera Gallega e
outras carnes.

C/P

Actualizar o logotipo e etiquetas da IXP
Ternera Gallega.

90. Actualización do logotipo da IXP Ternera Gallega e da etiqueta de Ternera
Gallega Suprema.

91. Elaboración do Manual de marca da IXP Ternera Gallega.

M/P

Mellorar a loxística.
92. Nº de áreas de rede loxística intermodais creadas.

93. Nº de plataformas loxísticas implantadas en países aos que se quere exportar.
L/P

Impulsar o comercio exterior e a
internacionalización.

94. Nº de feiras internacionais visitadas polos produtores.

95. Nº de misións comerciais realizadas.

96. Nº de industrias de fóra de Galicia visitadas.

M/P

Adaptar a oferta de produtos cárnicos
ás demandas dos diferentes mercados.

97. Nº de estudos de mercado realizados.

98. Nº de sistemas de conservación deseñados para manter as propiedades da
carne fresca.

L/P

Desenvolver novas canles de venda
(online, venda directa, etc.).

99. Posta en marcha do Marketplace para achegar ao consumidor os produtos
amparados pola marca Galicia Calidade Alimentaria.

100. Nº de campañas informativas realizadas dando información sobre o papel
dos carniceiros tradicionais.

101. Nº de feiras organizadas nas cidades para o coñecemento e venda de
produtos elaborados cárnicos de proximidade.

C/P
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EIXE 4. UNHA CADEA DE VALOR MÁIS TRANSPARENTE E EQUILIBRADA.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Fomentar as organización de
produtores.

102. Nº de organizacións e asociacións de produtores creadas en Galicia.

103. Nº de axudas concedidas a asociacións de produtores para a comercialización
e transformación dos produtos cárnicos.

L/P

Mellorar o coñecemento dos custos de
produción para a aplicación da Lei da
Cadea Alimentaria.

104.Creación da Rede de Granxas Típicas.

105. Nº de estudos de custos realizados.

106. Aplicación CONTACARNE creada.

M/P

Crear unha plataforma de intercambio
de datos para dispoñer de información
de custos e marxes ao longo da cadea
de valor.

107. Posta en marcha da plataforma de consulta. L/P

Modernizar as canles de venda do
gando.

108. Aplicación en funcionamento. L/P

Instaurar unha mesa de prezos en ovino
e caprino.

109. Mesa de prezos de ovino e caprino creada. L/P

Mellorar a implantación dos contratos
entre industria e produción.

110. Nº de contratos tipo elaborados. C/P

Poñer en marcha o Observatorio da
Cadea Alimentaria de Galicia.

111. Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia creado. C/P

Poñer en marcha o Servizo da Cadea
Agroalimentaria e Control de Prácticas
Comerciais Desleais.

112. Servizo da Cadea Agroalimentaria e Control de Prácticas Comerciais Desleais
en funcionamento.

C/P
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EIXE 5. UNHA SOCIEDADE CONCIENCIADA COA IMPORTANCIA DA PRODUCIÓN CÁRNICA GALEGA PARA O
DESENVOLVEMENTO RURAL E SOBRE O VALOR NUTRICIONAL DA CARNE.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Crear un portal dedicado
exclusivamente á carne galega e as súas
particularidades produtivas.

113. Portal e redes sociais creadas.

114. Estatísticas de posicionamento e visitas no portal e redes.

115. Creación e dinamización do grupo de traballo ou establecemento da canle
de comunicación que nutra o portal.

M/P

Campaña de restaurantes -
embaixadores de carnes galegas.

116. Nº de campañas deseñadas e implementadas.

117. Nº de restaurantes participantes na campaña restauradores-embaixadores.
C/P

Realizar un estudo que permita
identificar e entender os diferentes
segmentos de consumidores que sirva
de base para desenvolver as mensaxes
e as campañas específicas a empregar
nas accións de promoción.

118. Estudo realizado e difundido entre os axentes da cadea.

119. Accións e campañas de promoción específicas programadas.
M/P

Deseñar un plan de márketing on-line. 120. Plan de márketing on-line deseñado. M/P
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EIXE 6. UN SECTOR CÁRNICO MÁIS SOSTIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE E RESILIENTE.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Reforzar o I+D+i e os servizos de
asesoramento e transferencia que
abranguen o medio ambiente e o clima.

121. Nº de accións de formación impartidas.

122. Nº de proxectos e grupos operativos creados.
M/P

Reforzar o I+D+i e os servizos de
asesoramento e transferencia que
abranguen o benestar animal, a
sanidade e a seguridade alimentaria.

123. Nº de accións de formación impartidas.

124. Nº de proxectos e grupos operativos creados.
M/P

Reforzar o I+D+i e os servizos de
asesoramento e transferencia en
sistemas de produción e técnicas para o
aproveitamento da base territorial das
explotacións.

125. Nº de accións de formación impartidas.

126. Nº de proxectos e grupos operativos creados.
M/P

Reforzar o I+D+i e os servizos de
asesoramento e transferencia en
técnicas de dixitalización e novas
tecnoloxías.

127. Nº de accións de formación impartidas.

128. Nº de proxectos e grupos operativos creados.
M/P

Investigar e desenvolver actuacións
para a mitigación e adaptación do
cambio climático.

129. Protocolo de medición desenvolvido.

130. Estudo que permita cuantificar as emisións de CH₄, CO₂ e NH₃ dos diferentes
sistemas produtivos, e a súa comparación realizado.

131. Nº de estudos realizados para o desenvolvemento de aditivos.

132. Nº de proxectos de I+D realizados dirixidos a mellorar o secuestro de
carbono nos solos.

133. Nº de industrias que desenvolveron estratexias para a mellora da eficiencia
enerxética.

L/P

Mellorar a xestión das dexeccións
gandeiras.

134. Nº de instalacións para o tratamento e valorización de xurros creadas.

135. Nº de fosas ampliadas ou reformadas.

136. Nº de novas fosas construídas.

137. Nº de estacións instaladas para determinar a calidade da auga ou do aire.

138. Zonas de alta carga gandeira determinadas.

139. Nº de zonas vulnerables creadas.

L/P

Diminuír os residuos e o impacto
ambiental na cadea de valor.

140.Nº de granxas que puxeron en marcha plans de xestión ambiental. L/P

Aumentar a produción de insumos para
alimentación animal en Galicia como
medio para lograr unha maior soberanía
alimentaria, sostibilidade e resiliencia
da produción cárnica.

141. Liñas de axuda no PDR para proxectos de valorización de recursos
alimentarios de base local postas en marcha.

142. Nº de hectáreas de cultivo cerealeiro postas en produción.

143. Elaboración da guía para a optimización do manexo dos pastos.

144.Adaptación da Lei 7/2012 de 28 de xuño de montes de Galicia para flexibilizar
os prazos de realización das queimas controladas.

L/P
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EIXE 6. UN SECTOR CÁRNICO MÁIS SOSTIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE E RESILIENTE.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Fomentar o emprego de razas
autóctonas.

145. Nº de explotacións que introduciron razas autóctonas.

146. Nº de estudos de mellora xenética realizados.
M/P

Promover o uso de enerxías renovables
e mellorar a eficiencia enerxética nas
explotacións.

147. Nº de granxas que puxeron en marcha actuacións para a mellora da
eficiencia enerxética.

148. Nº de industrias que puxeron en marcha actuacións para a mellora da
eficiencia enerxética.

149. Nº de instalacións de xeración de enerxía compartidas entre gandeiros.

150. Guía de boas prácticas para o aforro enerxético nas explotacións.

151. Modificación da convocatoria de axudas dos plans de mellora para primar
investimentos en eficiencia enerxética.

L/P

Avanzar cara a excelencia en sanidade e
benestar animal.

152. Nº de plans de bioseguridade realizados e implantados nas explotacións.

153. Nº de plans de actuación contra a fauna silvestre realizados.

154. Nº de explotacións adheridas ás ADS.

155. Nº de explotacións, e industrias certificadas baixo os esquemas de IAWS ™.

M/P

Reducir o emprego de antibióticos e
mellorar o uso de probióticos.

156. Nº de granxas que puxeron en marcha actuacións para a redución do uso de
antibióticos.

M/P

Mellorar a política de protección do
gando e a convivencia co lobo.

157. Censos de fauna salvaxe elaborados.

158. Estudos de vulnerabilidade e risco de ataques do lobo elaborados.

159. Modificación da orde de axudas para prevención do ataque do lobo.

160. Nº de formacións impartidas.

161. Nº de mastíns adestrados.

162. Programa galego de selección e cría de mastíns.

163. Modificación da orde de axudas para paliar os danos producidos polo lobo.

164. Nº de reunións de traballo entre os actores implicados.

L/P
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C1.5. MEDIDAS PRIORITARIAS DA ESTRATEXIA

A continuación enúncianse as medidas prioritarias tras ter realizado a xornada de contraste con
axentes do sector cárnico galego.

Esta avaliación permitiu coñecer que medidas se consideraban de maior importancia, en función
das puntuacións medias outorgadas polos participantes da sesión, quedando da seguinte forma:

MEDIDA

1
M1.3.1.R. Poñer en marcha ferramentas de mobilización de terras para incrementar a creación de pastos para a gandaría extensiva e a
produción de forraxes.

2
M6.1.3.R. Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia en sistemas de produción e técnicas para o aproveitamento da
base territorial das explotacións.

3
M1.2.2.R. Poñer en marcha o banco de explotacións e campañas de captación nas escolas de capacitación agraria e de formación
universitaria das familias agrarias.

4 M4.2.1.R.Mellorar o coñecemento dos custos de produción para a aplicación da Lei da Cadea Alimentaria.

5 M6.2.1.R. Investigar e desenvolver actuacións para a mitigación e adaptación do cambio climático.

6
M6.2.4.R. Aumentar a produción de insumos para alimentación animal en Galicia como medio para lograr unha maior soberanía
alimentaria, sostibilidade e resiliencia da produción cárnica.

7 M2.4.1.R.Mellorar a formación e retención de talento na industria cárnica galega.

8 M3.1.2.R. Apoiar a elaboración de produtos de IV e V gama que faciliten o consumo de carne por parte dos consumidores.

9 M3.2.2.R. Posicionar a carne galega no segmento Premium evitando as prácticas comerciais de grandes descontos.

10 M3.4.3.R. Adaptar a oferta de produtos cárnicos ás demandas dos diferentes mercados.
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A metodoloxía aplicada para elaborar a
Estratexia de dinamización do sector cárnico
de Galicia parte dunha análise, avaliación e
diagnose do sector realizada en gabinete, que
se completa coas achegas das mesas de
participación cos axentes da cadea de valor e
as enquisas de contraste realizadas na última
sesión de participación. Esta información
previa, organizada por temas ou apartados,
permite un mellor coñecemento dos
diferentes elos da cadea e as súas relacións co
obxectivo de establecer os retos aos que se
enfronta o futuro do sector. Unha vez
realizada a diagnose, definiuse a visión da
estratexia, é dicir, cal é a dirección que debería
levar o sector cárnico ruminante galego no
futuro. Para alcanzar esta visión
establecéronse seis eixes estratéxicos ou
ámbitos de actuación; un sector produtor
organizado e profesionalizado, unha industria
cárnica galega competitiva, líder en calidade
impulsada pola tecnoloxía e o talento que
garanta a soberanía alimentaria, uns produtos
cárnicos galegos mellor posicionados nos
mercados nacionais e internacionais, unha
cadea de valor máis transparente e
equilibrada, unha sociedade concienciada coa
importancia da produción cárnica galega para
o desenvolvemento rural e sobre o valor
nutricional da carne e un sector cárnico máis

sostible medioambientalmente e resiliente.
Para cada un destes eixes fixáronse uns
obxectivos estratéxicos, de tal xeito que
cada eixe conta cun Obxectivo Estratéxico
Xeral (OX) e varios Obxectivos Estratéxicos
Específicos (OE) que detallan e
complementan os anteriores. A
determinación dos obxectivos constitúe a
etapa clave de todo o proceso de planificación
estratéxica, xa que estes fan referencia aos
fitos a alcanzar a medio prazo por parte do
sector cárnico ruminante galego no horizonte
temporal do plan (2022-2030). Para acadar
estes fitos, os obxectivos estratéxicos
específicos recollen unha serie de medidas
que se concretan en fichas nas que relacionan
as posibles accións a desenvolver dentro de
cada medida. As fichas contan con indicadores
de execución que permiten avaliar o grao de
cumprimento daquelas medidas/accións que
se activen para o desenvolvemento da
estratexia. Por último, establecéronse uns
indicadores de resultado para cada un dos
obxectivos xerais, que permitirán avaliar o
grao de cumprimento do plan ao final do
horizonte temporal da estratexia.

No seguinte cadro resúmense o número de
obxectivos, medidas e accións por eixe:

C2 . DEFINICIÓN DA ESTRATEXIA DO
SECTOR CÁRNICO DE ESPECIES
MONOGÁSTRICAS 2022-2030
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EIXES ESTRATÉXICOS
OBXECTIVOS

XERAIS
OBXECTIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS ACCIÓNS

Un sector produtor, competitivo e rendible que combine as
producións extensivas e intensivas.

1 4 9 31

Unha industria cárnica galega competitiva, líder en calidade
impulsada pola tecnoloxía e o talento.

1 5 7 25

Uns produtos cárnicos galegos mellor posicionados nos mercados
nacionais e internacionais.

1 5 15 31

Unha cadea de valor máis transparente e equilibrada. 1 2 6 11

Unha sociedade concienciada coa importancia da produción cárnica
galega para o desenvolvemento rural e sobre o valor nutricional da
carne.

1 3 5 14

Un sector cárnico máis sostible medioambientalmente e resiliente. 1 3 13 46

TOTAIS 6 22 55 158

C2.1. MISIÓN, VISIÓN E OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Misión

Articular un sector cárnico, sostible, competitivo, innovador, arraigado territorialmente e
baseado na súa diversidade, que produza uns alimentos saudables, accesibles e de calidade,
recoñecidos polos consumidores.

Visión

Posicionar a Galicia como unha rexión de referencia no sector cárnico, logrando un sector máis
profesionalizado, competitivo e internacionalizado e con capacidade para desenvolver produtos
transformados de alto valor engadido e de chegar a novos mercados tanto nacionais como
internacionais.
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EIXE 2

OX2M. Aumentar o nivel de
transformación apostando
pola calidade e a
diversificación para
aproximarse ao peso que os
productos transformados
teñen na produción industrial
cárnica española.

OE2.1.M Impulsar a transformación da carne en Galicia.

OE2.2.M Aumentar o peso das IXP cárnicas na transformación industrial.

OE2.3.M Optimizar os procesos da cadea produtiva: Industria 4.0.

OE2.4.M Impulsar o I+D+i, a formación e a profesionalización na industria.

OE2.5.M Contar cunha industria de sacrificio que teña as capacidades suficientes para
atender a demanda do sector produtor de Galicia.

EIXE 1: UN SECTOR PRODUTOR,
COMPETITIVO E RENDIBLE QUE

COMBINE AS PRODUCIÓNS EXTENSIVAS
E INTENSIVAS

EIXE 2: UNHA INDUSTRIA CÁRNICA
GALEGA COMPETITIVA, IMPULSADA
POLATECNOLOXÍA E O TALENTO QUE
GARANTA A SOBERANÍA ALIMENTARIA

EIXE 3: UNS PRODUTOS CÁRNICOS
GALEGOS MELLOR POSICIONADOS NOS

MERCADOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

OX1M. Desenvolver unidades produtivas
modernas, eficientes e viables tanto nos
sistemas de produción extensivos como nos
intensivos.

OX2M. Aumentar o nivel de transformación
apostando pola calidade e a diversificación
para aproximarse ao peso que os productos
transformados teñen na produción industrial
cárnica española.

OX3M.Mellorar o posicionamento
competitivo da carne e dos produtos cárnicos
galegos no mercado nacional e impulsar a
diferenciación e a internacionalización.

EIXE ESTRATÉXICO 4: UNHA CADEA DE VALOR MÁIS TRANSPARENTE E EQUILIBRADA

OX4M. Conseguir unha retribución de cada elo da cadea acorde coa súa contribución á xeración de valor.

EIXE ESTRATÉXICO 5: UNHA SOCIEDADE CONCIENCIADA COA IMPORTANCIA DA PRODUCIÓN CÁRNICA GALEGA PARA O DESENVOLVEMENTO
RURAL E SOBRE O VALOR NUTRICIONAL DA CARNE

OX5M. Defender os produtos e valores da produción cárnica en Galicia cara aos consumidores e ao público profesional para que elixan consumir
carne producida, sacrificada e transformada en Galicia polo seu valor nutricional, polo cumprimento de altos estándares normativos en todos os
aspectos sinalados pola lexislación europea e por ser fonte de creación de riqueza no entorno.

EIXE 6: UN SECTOR CÁRNICO MÁIS SOSTIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE E RESILIENTE

OX6M. Lograr un sector líder en sostibilidade que cumpra cosas expectativas da sociedade no coidado da terra, a auga, a biodiversidade, o cambio
climático e a bioseguridade.

EIXES
ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS
ESTRATÉXICOS XERAIS

OBXECTIVOS
ESTRATÉXICOS ESPECÍFICOS

EIXE 1

OX1M. Desenvolver unidades
produtivas modernas,
eficientes e viables tanto nos
sistemas de produción
extensivos como nos
intensivos.

OE1.1.M Adaptar a produción de carne ás necesidades do mercado.

OE1.2.M Promover a continuidade de granxas con viabilidade e facilitar a remuda.

OE1.3.M Aumentar o tamaño medio das explotacións, a base territorial e a rendibilidade
das producións.

OE1.4.MMellorar a profesionalización do sector produtor.

Obxectivos estratéxicos
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EIXES
ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS
ESTRATÉXICOS XERAIS

OBXECTIVOS
ESTRATÉXICOS ESPECÍFICOS

EIXE 3

OX3M.Mellorar o
posicionamento competitivo
da carne e dos produtos
cárnicos galegos no mercado
nacional e impulsar a
internacionalización.

OE3.1.M Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos
produtos cárnicos galegos.

OE3.2.M Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas situándoas no
segmento Premium do mercado.

OE3.3.MMellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores
nutritivos aos consumidores.

OE3.4.MMellorar a loxística e a distribución da carne galega a nivel nacional e
internacional.

EIXE 4

OX4M. Conseguir unha
retribución de cada elo da
cadea acorde coa súa
contribución á xeración de
valor.

OE4.1.M Impulsar o asociacionismo e agrupación dos produtores.

OE4.2.MMellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

EIXE 5

OX5M. Defender os produtos e
valores da produción cárnica
en Galicia cara aos
consumidores e ao público
profesional para que elixan
consumir carne producida,
sacrificada e transformada en
Galicia polo seu valor
nutricional, polo cumprimento
de altos estándares
normativos en todos os
aspectos sinalados pola
lexislación europea e por ser
fonte de creación de riqueza
no entorno.

OE5.1.M Comunicar ao conxunto da sociedade que en Galicia se produce carne de
calidade de forma sostible e con altos estándares de benestar dos animais.

OE5.2.M Posicionar a carne como unha fonte de proteína de elección e confiable, cunha
narrativa baseada na evidencia científica sobre os beneficios nutricionais da carne e nos
altos estándares éticos (ambientais e de benestar animal) requiridos pola UE para a
produción de carne.

OE5.3.M Colaborar coas interprofesionais na mellora da visibilidade da gandaría galega.

EIXE 6

OX6M. Lograr un sector líder
en sostibilidade que cumpra
coas expectativas da
sociedade no coidado da terra,
a auga, a biodiversidade, o
cambio climático e a
bioseguridade.

OE6.1.MMellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de
valor.

OE6.2.MMellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.

OE6.3.M Preservación do status sanitario, benestar animal e seguridade alimentaria.
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C2.2. XUSTIFICACIÓN DOS
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Eixe 1. Un sector produtor competetitivo e
rendible que combine as producións
extensivas e intensivas

OX1.M. Desenvolver unidades produtivas
modernas, eficientes e viables tanto nos
sistemas de produción extensivos como
nos intensivos.

Galicia é na actualidade a terceira rexión
produtora de carne avícola de España, co
13,03% da produción total, o que se traduce
en 223,52 mil toneladas, por outra banda
Galicia só representa o 1,83% da produción
total de carne de porcino producida en
España. Un dos retos de futuro é posicionarse
como unha das principais rexións produtoras
de carne, aproveitando a potencialidade
derivada das condicións edafolóxicas e
mellorando a profesionalidade do sector
produtor. Para conseguilo fíxanse os
seguintes catro obxectivos específicos.

OE1.1.M. Adaptar a produción de carne ás
demandas do mercado.

A produción de carne deberá ser quen de
adaptarse ás preferencias por alimentos
saudables e sostibles, ao mesmo tempo de
ofrecer ao consumidor un produto máis
estandarizado ca mesma calidade, sabor, olor
ou textura. Este obxectivo específico
fundaméntase no seguinte:

» Unha das carencias máis importantes no
sector da gandería ecolóxica en Galicia, en
especial de granxas familiares e/ou de
pequeno tamaño, é a falta de matadoiros
ecolóxicos certificados próximos aos seus
núcleos gandeiros e, sobre todo, as
numerosas limitacións para acceder a eles

(altos custos de sacrificio e certificación,
transporte de animais a longas
distancias…). Estes feitos afectan
gravemente á rendibilidade destas
ganderías e á perda do valor diferenciador
que este tipo de carne ten, pois en moitas
ocasións as e os gandeiros vense
obrigados a vender a súa carne ecolóxica
como “convencional”, con todas as perdas
que iso comporta.

» A maioría dos consumidores descoñece a
diferencia entre os produtos cárnicos
procedentes de sistemas extensivos e os
produtos ecolóxicos.

» Existe moita heteroxeneidade na calidade
dos canais de Porco Celta debido aos
diferentes sistemas produtivos, manexo,
alimentación, etc.

OE1.2.M. Promover a continuidade de granxas
con viabilidade e sen remuda.

A continuidade das explotacións viables sen
remuda xeracional é un aspecto clave para
manter as capacidades produtivas de Galicia,
evitar a perda de investimento produtivo
realizado, de superficie agraria utilizada e o
abandono do rural galego. Este obxectivo
específico fundaméntase no seguinte:

» O acceso á terra é a barreira máis
importante para a incorporación ao sector
agrario. En Galicia existe unha baixa
mobilidade e dispoñibilidade de terras, ao
que hai que engadir o alto prezo de
compra e alugueiro e o descoñecemento
sobre cales son as terras dispoñibles e a
insuficiente relación entre o que deixa a
actividade e o que busca instalarse.

» Existe unha falta de asesoramento sobre
modelos de explotación, negocio ou
orientacións produtivas.
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OE1.3.M. Aumentar o tamaño medio das
explotacións e a súa base territorial.

Un dos retos aos que se enfronta o sector
cárnico de monogástricos, sobre todo no que
atinxe a explotacións de razas autóctonas, é o
aumento do tamaño das explotacións para
conseguir unidades económicas viables con
base territorial asociada. Este reto tamén
resulta aplicable, aínda que en menor medida,
ás explotacións máis intensivas para as que
tamén cómpre impulsar a produción
cerealeira en Galicia co obxectivo de reducir a
dependencia de insumos externos e mellorar
a rendabilidade das explotacións.

» O tamaño medio das explotacións de
porco celta é de 29,79 animais e o das
explotacións de équidos de pura raza
galega é de 22,04 animais.

» O 56,70% das explotacións de porcino en
Galicia ten menos de 50 prazas,
representando o 2,43% da produción.

» A excesiva fragmentación da propiedade
da terra, unida a unha baixa mobilidade,
explican esta escasa base territorial, sobre
a que cómpre actuar para mellorar a
autosuficiencia cerealeira das
explotacións e diminuir a dependencia
destas dos insumos externos suxeitos
cada vez a unha maior volatilidade.

OE1.4.M. Mellorar a profesionalización do
sector produtor.

A formación dos profesionais gandeiros é
indispensable non só en materia de
coñecemento técnico e produtivo, senón
tamén en termos de xestión empresarial e
comercial, constituíndo un elemento
imprescindible para lograr a competitividade
en calquera sector produtivo e para conseguir
adaptarse a un mercado cada vez máis
cambiante. Este obxectivo xustifícase no
seguinte:

» A formación regrada vinculada coa
produción primaria sofre na actualidade
dunha falta de alumnos, vinculada, entre
outros factores, ao desprestixio e a falta
de autoestima do sector primario. É
imprescindible acometer accións
coordinadas para cambiar esta percepción
social.

» A pesar da oferta existente, tanto formal
como non regrada, a demanda de
formación axeitada e específica para o
sector, é unha necesidade recorrente, o
que suxire a necesidade de mellorar a
coordinación e a continuidade das accións
de formación acometidas así como
reforzar o labor de comunicación para
garantir que a oferta chegue aos
interesados.

» O curso modular de incorporación á
empresa agraria, requirido para as axudas
para a incorporación, ofrece unha
formación moi xeral, pouco adaptada ao
sector cárnico.

» É necesario reforzar a interacción entre os
axentes xeradores de coñecemento e o
tecido empresarial do sector
agroalimentario en xeral e cárnico en
particular. O reto da transferencia de
coñecemento no só afecta as PEMES e
pequenos produtores, senón a todo o
tecido empresarial.

» Na nova PAC, os asesores pasan a ocupar
un papel importante no centro do sistema
AKIS, xunto cos produtores, como uns dos
axentes máis próximos aos produtores e
polo tanto clave na transferencia de
coñecemento desde as estruturas
xeradoras deste.
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Eixe 2. Unha produción cárnica galega
competitiva, impulsada pola tecnoloxía e o
talento que garanta a soberanía
alimentaria.

OX2.M. Aumentar o nivel de
transformación apostando pola calidade e
a diversificación para mellorar a capaci-
dade de xeración de valor por unidade de
produto.

Un aspecto clave para o mantemento dun
sector cárnico potente é a existencia dunha
industria cárnica innovadora, altamente
competitiva, e con capacidade para
desenvolver produtos transformados de valor
engadido e de chegar a novos mercados tanto
nacionais como internacionais.

OE2.1.M. Impulsar a transformación da carne en
Galicia.

En liña co indicado no obxectivo xeral, en
Galicia cómpre avanzar na transformación
industrial da carne, polos seguintes motivos:

» Dentro do conxunto da economía galega,
a industria cárnica representa sobre o 1%
en termos de valor da produción pero a
metade en termos de valor engadido e
emprego. O peso da industria cárnica
galega dentro da española viuse reducido
no período 2016-2019, achegándose á
relación entre o PIB galego e o español
(algo máis do 5%).

» Galicia ten un gran déficit relativo no
referente a produtos elaborados fronte a
España e fronte ao conxunto da Unión
Europea (20% en Galicia, 33% en España e
35% na UE). O produto galego ten
menores niveis de elaboración, e polo
tanto menor valor engadido.

» O estudo da marxe sobre as vendas en
Galicia reflicte que a industria cárnica
galega non consegue posicionar no

mercado o seu produto como de alto valor
engadido, cando menos ao nivel que o está
facendo o sector para o conxunto das
empresas españolas, o cal concorda co
menor peso en Galicia dos produtos
elaborados.

OE2.2.M. Aumentar o peso das IXP cárnicas na
transformación industrial.

As marcas de calidade diferenciada son un
instrumento para poñer en valor a produción
e destacar as características dos produtos
dun territorio e do seu proceso de
elaboración. Aumentar a produción das IXP
cárnicas galegas e mellorar o posicionamento
nos mercados é un dos retos que contribuirá a
incrementar de maneira modesta o valor
engadido dos produtos cárnicos. Este
obxectivo específico fundaméntase no
seguinte:

» Os escasos volumes de produción
amparados polas IXP Lacón Galego e
Capón de Vilalba, requiren dun proceso de
revisión destas co obxectivo de aumentar
o seu atractivo para os operadores.

» Os matadoiros convencionais non se
adaptan ao sacrificio dos animais
pertencentes a IXP Capón de Vilalba.

» Actualmente o Capón de Vilalba é un
produto estacional que se vende o día da
feira e os anteriores, pero non está nos
lineais dos supermercados, nas
carnicerías nin nos puntos de venda
habituais de alimentación,
desestacionalizando a produción e
mellorando a comercialización podería
multiplicarse o volume de vendas actual.

» Non existe ningunha marca de calidade no
mercado, que identifique e diferencie os
curados, salgaduras e embutidos galegos.
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OE2.3.M. Optimizar os procesos da cadea
produtiva: Industria 4.0.

A optimización dos procesos produtivos baixo
o concepto “Fábrica do futuro” ou industria
4.0, a eco-innovación e o desenvolvemento de
novos produtos son aspectos clave para
lograr mellorar a competitividade do sector
industrial. O fundamento deste obxectivo
específico é:

» Os indicadores de produtividade de man
de obra (vendas por empregado, beneficio
de explotación por empregado e beneficio
neto por empregado) das industrias
galegas, son sempre inferiores aos
observados para o conxunto de España.
Isto evidencia, igualmente, unha
desvantaxe comparativa fronte ao resto
das empresas do conxunto de España.

» A produtividade da man de obra está
estreitamente vinculada ao nivel
tecnolóxico implantado nas empresas.
Neste senso, pódese intuír que, debido á
masiva presenza de micro empresas no
tecido empresarial do sector (case cinco
puntos porcentuais máis que no conxunto
de España) e a menor presenza de
medianas e grandes (case seis puntos
porcentuais menos), existe unha fenda
tecnolóxica entre as empresas galegas e
as do resto de España.

OE2.4.M. Impulsar a I+D+i, a formación e a
profesionalización na industria.

Ao igual que no ámbito da produción, un dos
retos para mellorar a competitividade do
sector industrial pasa pola formación e o
impulso da I+D+i. Os fundamentos deste
obxectivo específico son:

» A necesidade da industria, manifestada
nas mesas de traballo desenvolvidas para
a elaboración da estratexia, de contar con

profesionais formados no eido das
tecnoloxías e procesos industriais con
formación específica no ámbito da
produción cárnica. Na actualidade a
industria nútrese de profesionais de
formación xenérica non especificamente
orientada á elaboración de produtos
cárnicos.

» Ao igual que ocorre no eido da produción,
tanto en Galicia como en España non
existe unha formación especializada na
industria de elaboración de produtos
cárnicos, nin a nivel de Formación
Profesional nin universitaria.

» Existencia dunha ampla marxe de mellora
para a optimización dos procesos de
produción no sector industrial, en xeral, en
relación coa industria 4.0 e eco-
innovación.

» Necesidade de innovación no sector
industrial no desenvolvemento de novos
produtos para adaptarse ás novas
tendencias de consumo, como son as
novas preparacións (IV e V gama), novos
formatos e envases.

OE2.5.M. Contar cunha industria de sacrificio
que teña as capacidades suficientes para
atender a demanda do sector produtor de
Galicia.

Un dos retos para mellorar a competitividade
do sector cárnico pasa por ofrecer produtos
máis diferenciados, de maior valor engadido,
axudando a revitalizar as economías locais e
de contornas rurais e facendo accesible unha
alimentación saudable e sostible. Os
fundamentos deste obxectivo específico son:

» Unha das carencias máis importantes no
sector da gandería ecolóxica en Galicia, en
especial de granxas familiares e/ou de
pequeno tamaño, é a falta de matadoiros
ecolóxicos certificados próximos aos seus
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núcleos gandeiros e, sobre todo, as
numerosas limitacións para acceder a eles
(altos custos de sacrificio e certificación,
transporte de animais a longas
distancias…). Estes feitos afectan
gravemente á rendibilidade destas
ganderías e á perda do valor diferenciador
que este tipo de carne ten, pois en moitas
ocasións as e os gandeiros vense
obrigados a vender a súa carne ecolóxica
como “convencional”, con todas as perdas
que iso comporta.

» As necesidades técnicas dos matadoiros
móbiles son distintas das dos matadoiros
fixos e por iso é preciso adaptar, en
consecuencia, as normas técnicas sobre a
construción e equipamento, sendo
importante para iso que os estados
membros establezan normas nacionais
con ese fin.

Eixe 3. Uns produtos cárnicos galegos
mellor posicionados nos mercados
nacionais e internacionais

OX3.M. Mellorar o posicionamento compe-
titivo dos produtos cárnicos galegos no
mercado nacional e impulsar a internacio-
nalización.

As capacidades produtivas de Galicia e a
imaxe de calidade dos produtos
agroalimentarios galegos, nun contexto de
caída do consumo, requiren dunha orientación
da industria cárnica cara a elaboración de
produtos cárnicos de maior valor engadido
destinados aos mercados nacionais e
internacionais. Para lograr este obxectivo
xeral fíxanse os catro obxectivos específicos
que a continuación se detallan:

OE3.1.M. Diversificar a oferta, aumentar a
diferenciación e mellorar a presentación dos
produtos cárnicos galegos.

A potencialidade de Galicia na produción
cárnica en España e a súa imaxe de calidade
vinculada á produción agroalimentaria,
requiren de accións específicas de promoción
dos produtos cárnicos elaborados na
comunidade, que axuden a mellorar o seu
posicionamento nos mercados e nas eleccións
dos consumidores, identificando os produtos
cárnicos galegos con calidade, benestar
animal, respecto ao medio ambiente,
mantemento da paisaxe e desenvolvemento
socioeconómico dos espazos rurais de Galicia.
Este obxectivo apóiase no seguinte:

» A necesidade de aumentar o nivel de
transformación industrial en Galicia, a
diferenciación e a capacidade de xeración
de valor na cadea, require de accións
específicas de promoción e de fomento do
consumo que atendan a esas
particularidades.

» Galiza ten un gran déficit relativo no
referente a produtos elaborados fronte a
España e fronte ao conxunto da Unión
Europea (13,1 e 15,3 puntos,
respectivamente), que se dá en todas as
súas principais subcategorías e en outras
preparacións e conservas.

» Escasa diversificación nos produtos
cárnicos galegos; existe un déficit de
produtos elaborados partindo dunha
materia prima de alta calidade e adaptado
ás novas tendencias de consumo,
ofrecendo novos alimentos de quinta
gama adaptados ao consumo no fogar,
cunha preparación rápida e fácil, pero
tamén a disposición do canal foodservice.

OE3.2.M. Incrementar a demanda e o prezo
medio das carnes galegas no mercado.

O sector deberá ser quen de aumentar a
demanda de carne galega e o seu
posicionamento nos mercados, garantindo
prezos de venda adaptados aos custes de
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produción e rendas dignas para os gandeiros.
Este obxectivo específico apóiase no seguinte:

» Durante os últimos meses do ano 2021 e
comezos do ano 2022, como consecuencia
da guerra de Ucraína, os prezos das
principais materias primas para a
alimentación animal nos mercados
mundiais experimentaron un gran
incremento, con subidas entre un 20% e
un 50%, os prezos medios dos pensos
rexistraron incrementos entre un 12% e un
14% segundo o emprego dunhas ou outras
materias primas. Os máis elevados
rexistráronse na avicultura polo maior uso
de soia e millo con subidas na contorna do
15%.

OE3.3.M. Mellorar a promoción das carnes
galegas e a comunicación dos seus valores
nutritivos aos consumidores.

Mellorar o posicionamento das carnes galegas
nos mercados, identificando os produtos
cárnicos galegos con calidade, benestar
animal, respecto ao medio ambiente e
alimentación saudable.

» As agrupacións de produtores contan con
poucos fondos para as accións de
información e promoción dos seus
produtos de calidade.

» Existe unha necesidade de mellorar o
etiquetado dos produtos empregando
novas tecnoloxías que permitan engadir
información útil da cadea de valor de cara
aos provedores, clientes e consumidores.

OE3.4.M. Mellorar a loxística e a distribución da
carne galega a nivel nacional e internacional.

Un dos retos clave aos que se enfronta o
sector en España é a recuperación do
consumo interno e aumentar a capacidade da
industria cárnica para chegar a novos
mercados, tanto nacionais como

internacionais. A xustificación deste obxectivo
é a seguinte:

» O crecemento demográfico é claramente
o principal impulsor do incremento do
consumo, e o aumento mundial de
poboación previsto (un 11%) sustentará un
crecemento estimado do 14% no consumo
mundial de carne para 2030.

» O consumo de carne (kg/per cápita)
crecerá o 0,97% nos países
subdesenvolvidos; 0,51% nos países BRIC
(Economías emerxentes de Brasil,
Federación de Rusia, India, China e
Sudáfrica); 0,47% nos países en
desenvolvemento e o 0,29% nos países
desenvolvidos.

Eixe 4. Unha cadea de valor máis
transparente e equilibrada

OX4.M. Conseguir unha retribución de cada
elo da cadea acorde coa súa contribución á
xeración de valor.

Para manter un sector cárnico competitivo
resulta necesario fortalecer as relacións e o
equilibrio da cadea de valor da carne,
garantindo un valor engadido sostible para
todos os operadores. A mellora da
interlocución entre os diversos axentes da
cadea, o fortalecemento do poder de
negociación dos produtores e a transparencia,
tanto na formación de prezos como nas
relacións comerciais ao longo da cadea, son
aspectos clave para a vertebración e a
estabilidade sectorial. Para a consecución
deste obxectivo formúlanse dous obxectivos
específicos:

OE4.1.M. Impulsar o asociacionismo e
agrupación dos produtores.

O fortalecemento do sector produtor pasa
porque este adoite unha actitude proactiva na
defensa dos seus propios intereses e se
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organice para mellorar a súa posición
negociadora. Este obxectivo ten a súa base en:

» Galicia conta con poucas asociacións de
gandeiros que lle permita unha
negociación e comercialización conxunta
das súas producións mellorando o seu
prezo e capacidade de interlocución na
cadea ou a venda directa das súas
producións.

OE4.2.M. Mellorar a interlocución e a
transparencia entre os diferentes elos da
cadea.

Para lograr unha cadea de valor máis
equilibrada, que garanta a sostibilidade e o
futuro do conxunto dos operadores do sector
cárnico, é necesario manter mecanismos de
interlocución permanentes entre todos os
axentes da cadea, incluída a distribución, que
permitan desenvolver estratexias conxuntas
de valorización dos produtos cárnicos.
Asemade, unha das claves para garantir a
xeración de valor ao longo da cadea é a
transparencia e o desenvolvemento de boas
prácticas comerciais no eido da contratación
alimentaria. Por isto, este obxectivo específico
fundaméntase no seguinte:

» A diversa normativa reguladora das
relacións comerciais e da contratación
alimentaria en España non impediu as
prácticas abusivas ao longo da cadea, nin
conseguiu un dos seus obxectivos
principais, que era o de fortalecer o poder
de negociación do elo máis débil, neste
caso dos produtores cárnicos.

» Non existen estudos sobre os custos de
produción que permitan aos gandeiros
coñecer os verdadeiros custos de
produción, algo imprescindible neste
momento de encarecemento de pensos,
gasóleo ou enerxía.

Eixe 5. Unha sociedade concienciada coa
importancia da produción cárnica galega
para o desenvolvemento rural e sobre o
valor nutricional da carne

OX5.M. Defender os produtos e valores da
produción cárnica en Galicia cara aos con-
sumidores e ao público profesional para
que elixan consumir carne producida, sacri-
ficada e transformada en Galicia polo seu
valor nutricional, polo cumprimento de
altos estándares normativos en todos os
aspectos sinalados pola lexislación euro-
pea e por ser fonte de creación de riqueza
no entorno.

A mellora do coñecemento por parte do
consumidor da produción, das bondades dos
produtos cárnicos e contrarrestar
información negativa e nesgada sobre os
mesmos, é un reto xeral do sector de cara ao
aumento do consumo dos produtos cárnicos
no mercado español. Para a consecución deste
obxectivo formúlanse tres obxectivos
específicos:

OE5.1.M. Comunicar ao conxunto da sociedade
que en Galicia prodúcese carne de calidade de
forma sostible e con altos estándares de
benestar dos animais.

O sector produtor ten que ser capaz de
trasladar aos consumidores, cada vez máis
interesados nos coidados que reciben os
animais, que cumpren con altos estándares de
calidade, seguridade e benestar animal e
aportar unha maior transparencia sobre o
sistema de crianza dos animais. Este
obxectivo específico fundaméntase no
seguinte:

» Todas as explotacións de produción de
carne avícola e de porcino de Galicia
cumpren ca normativa xeral en materia de
benestar animal, ademais a maioría delas
cumpren con condicións por encima das
mínimas esixidas por lei.
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OE5.2.M. Posicionar a carne como unha fonte
de proteína de elección e confiable, cunha
narrativa baseada na evidencia científica sobre
os beneficios nutricionais da carne e nos altos
estándares éticos (ambientais e de benestar
animal) requeridos pola UE para a produción de
carne.

O novo panorama mediático e a polarización
expón serios desafíos á comunicación
científica sobre temas de saúde e clima, un
dos retos clave aos que se enfronta o sector
cárnico é facer fronte ás campañas de
desprestixio sobre o consumo de carne,
salientando o valor nutritivo da carne e que as
producións cada vez son máis respectuosas co
medio ambiente e co benestar animal. Este
obxectivo específico fundaméntase no
seguinte:

» É recomendable a inclusión de produtos
cárnicos (3 porcións de 100 gramos á
semana) dentro dunha dieta saudable.

» A carne aporta proteínas de alto valor
biolóxico así como una gran cantidade de
micronutrientes, entre os que se inclúen
as vitaminas do complexo B, ferro e zinc.

» As normativas apuntan cara a un maior
control e redución das emisións gandeiras
sendo un dos principais focos de acción
política para o futuro e unha das
prioridades de financiación presentes e
futuras dos fondos europeos.

» En España, o plan estatal 2019-2022 para
o control da contaminación atmosférica (I
Programa Nacional de Control da
Contaminación Atmosférica), marcou
como obxectivo, reducir as emisións de
amoníaco na gandaría nun 22% no 2025 e
nun 45% no 2030.

OE5.3.M. Colaborar coas interprofesionais na
mellora da visibilidade da gandería galega.

As Organizacións Interprofesionais son as
encargadas de, entre outros aspectos,
difundir e poñer en valor todas as vantaxes da
carne de porcino (Interporc e Asici), de ave
(Avianza) e da de coello (Intercun) desde o seu
labor produtivo ata a comercializadora e, por
suposto, a de consumo. Estas organizacións
poñen de manifesto a súa unidade de acción e
o compromiso para poñer en valor e defender
os intereses de todo o sector cárnico e
garantir a sustentabilidade e a resiliencia
económica, ambiental e social.

Por isto, este obxectivo específico
fundaméntase no seguinte:

» Non existen accións específicas de
promoción do consumo dos produtos
cárnicos galegos e de defensa dos
intereses comúns da cadea, a través das
Organizacións Interprofesionais.

Eixe 6. Un sector cárnico máis sostible
medioambientalmente e resilente

OX6.M. Ter unha cadea de valor líder en
sostibilidade que cumpra coas expecta-
tivas da sociedade no coidado da terra, a
auga, a biodiversidade, o cambio climático
e a bioseguridade.

A produción cárnica é imprescindible como
protectora e conservadora do medio rural e
dos numerosos modelos de biodiversidade e
do patrimonio natural e cultural. O
mantemento da gandería no medio rural e a
utilización das superficies de pastos xera un
amplo abanico de servizos ecosistémicos
entre os que destacan o secuestro de carbono,
a retención de auga e recarga dos acuíferos,
a loita fronte á erosión, a prevención de
incendios e a conservación da biodiversidade.
O sector cárnico galego deberá conseguir un
modelo cada vez máis sostible e en constante
evolución cara á neutralidade da súa pegada
ambiental. Para acadar este obxectivo
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establécense a súa vez, tres obxectivos
específicos:

OE6.1.M. Mellorar o asesoramento, a formación
e a investigación ao longo da cadea de valor.

Para cumprir co obxectivo de dar resposta de
maneira áxil e eficaz ás necesidades de
formación e de investigación do sector,
cómpre reforzar estruturalmente os centros
de formación e de investigación da
Comunidade Autónoma de Galicia e
convertelos en centros de referencia no eido
do sector cárnico a nivel da Península Ibérica.
Este obxectivo ten a súa razón de ser en:

» Existe a necesidade de proporcionar un
asesoramento independente aos
gandeiros a través dun persoal formado
periódicamente, que sexa quen de
transmitir e aplicar as últimas técnicas e
normativas en sostibilidade, benestar
animal e redución de contaminación.

» O labor de transferencia dos resultados
das investigacións e avances tecnolóxicos
ao campo viña sendo desenvolvido polas
antigas oficinas de extensión agraria,
actualmente denominadas Oficinas
Agrarias Comarcais, cuxas funcións
quedaron relegadas a tarefas de natureza
administrativa que non teñen que ver coa
I+D+i.

» Galicia conta con centros de investigación
especializados no sector cárnico como son
o Centro Tecnolóxico da Carne e o Centro
de Investigacións Agrarias de Mabegondo,
presentando principalmente este último
unha escasa dotación de persoal que
limita a súa capacidade, tanto de prestar
servizos ao sector como de captación de
proxectos I+D+i en convocatorias
competitivas nacionais e internacionais.

OE6.2.M. Mellorar a sostibilidade da cadea de
valor reducindo o impacto ambiental.

Coincidindo con novas sensibilidades dos
consumidores, tanto pola saúde, como polo
medio ambiente, o sector cárnico debe
aproveitar estas oportunidades para
reorientar parte da produción cara a sistemas
máis sostibles e resilientes que conecten con
estas preocupacións, así como o
desenvolvemento con carácter xeral de
prácticas de manexo e de produción
orientadas ao fomento da economía circular,
ao aforro enerxético e á preservación do
medio ambiente. O fundamento deste
obxectivo específico ampárase no seguinte:

» As normativas apuntan cara a un maior
control e redución das emisións gandeiras
sendo un dos principais focos de acción
política para o futuro e prioridades de
financiación presentes e futuras dos
fondos europeos.

» Como xa se indicou para o obxectivo
estratéxico OE5.2.R, en España, o plan
estatal 2019-2022 para o control da
contaminación atmosférica (I Programa
Nacional de Control da Contaminación
Atmosférica), marcou como obxectivo,
reducir as emisións de amoníaco na
gandaría nun 22% no 2025 e nun 45% no
2030.

» O sector cárnico en Galicia mantén a
superficie agraria utilizada, contribúe á
conservación da paisaxe tradicional
galega e ao mantemento da
biodiversidade.

» As condicións climáticas de Galicia, aínda
que variables, permiten implantar
praderías practicamente en calquera lugar
da nosa xeografía, basta con empregar
técnicas idóneas ás características
climáticas ou de chans das diferentes
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localidades. Na actualidade ao redor dun
40% do territorio galego, o que noutros
tempos foran terras de pasto ou de
cultivo, está abandonado a matogueira ou
forestal espontáneo.

» Durante os últimos meses do ano 2021 e
comezos de 2022, os prezos das principais
materias primas para a alimentación
animal nos mercados mundiais
experimentaron un gran incremento, con
subidas entre un 20% e un 50%.

» A falta de dimensión das fosas é un dos
principais problemas que se atopan as
explotacións para axustar o balance de
nutrientes. Así, no último «Balance de
nutrientes da agricultura española»,
publicado polo Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
había un exceso anual de abonado de 60
kg de N/ha nos cultivos forraxeiros de
Galicia (17.000 toneladas de N aplicados
nas case 300.000 ha de cultivos
forraxeiros).

OE6.3.M. Preservación do status sanitario,
benestar animal e seguridade alimentaria.

O estado sanitario actual da cabana gandeira
española pódese cualificar de satisfactorio
grazas á implementación de programas
específicos de control de enfermidades, á
existencia de plans específicos de prevención
mediante vacinas, os tratamentos
farmacolóxicos e ás medidas de bioseguridade
establecidas nas granxas. Pero é un reto de
futuro previr, e no seu caso, afrontar
enfermidades emerxentes e reemerxentes
como a febre aftosa e loitar activamente
contra as antibiorresistencias que ameazan
con acabar co arsenal antibiótico dispoñible.
Este obxectivo ten a súa razón de ser en:

» Os brotes de enfermidades infecciosas
influirán significativamente no
crecemento da cantidade de carne
comercializada internacionalmente.

» A resistencia antimicrobiana é unha
prioridade da Unión Europea, que
estableceu unha estratexia común fronte
a esta cuestión, a busca de alternativas ao
uso de antibióticos e o reforzo da
bioseguridade nas granxas, serán clave
para previr enfermidades en animais.

» A Comisión Europea prepara unha revisión
da lexislación en materia de benestar
animal na cría e transporte, ademais dun
plan de eliminación gradual das gaiolas
que concluirá ca prohibición para o ano
2027.
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OE2.1.M. Impulsar a transformación da carne en Galicia

M2.1.1.M Impulsar a elaboración de produtos cárnicos (frescos, salgados, curados, conservas e cocidos) acordes ás novas
demandas dos consumidores.

M2.1.2.M Incentivar o aumento de tamaño das industrias.

OE2.2.M Aumentar o peso das IXP cárnicas na transformación industrial

M2.2.1.M. Poñer en marcha novas IXP e mellora do seu funcionamento no sector porcino e avícola.

OE2.3.M Optimizar os procesos da cadea produtiva: Industria 4.0

M2.3.1.MMellorar as axudas para a automatización, a dixitalización e a industria 4.0.

OE2.4.M Impulsar o I+D+i, a formación e a profesionalización na industria

M2.4.1.MMellorar a formación e retención de talento na industria cárnica galega.

M2.4.2.M Mellorar o I+D+i na industria cárnica galega.

OE2.5.M Contar cunha industria de sacrificio que teña as capacidades suficientes para atender a demanda do sector
produtor de Galicia

M2.5.1.MMellorar o funcionamento dos matadoiros e salas de despece.

C2.3. MEDIDAS PARA CADA OBXECTIVO ESTRATÉXICO
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OE1.1.M. Adaptar a produción de carne as demandas do mercado

M1.1.1.M Avanzar cara a homoxeneidade da calidade da carne dentro da raza de Porco Celta.

M1.1.2.M Promover as producións ecolóxicas.

OE1.2.M Promover a continuidade de granxas con viabilidade e facilitar a remuda

M1.2.1.M Flexibilizar e mellorar as axudas para a incorporación de persoas mozas á actividade agraria, investimentos nas
explotacións, e creación e desenvolvemento de explotacións agrarias.

M1.2.2.M Favorecer os intercambios e visitas a explotacións.

OE1.3.M Aumentar o tamaño medio das explotacións e a súa base territorial

M1.3.1.M Poñer en marcha ferramentas de mobilización de terras para incrementar a superficie dedicada á produción de
materias primas para a elaboración de pensos compostos e diminuír a dependencia de mercados externos.

OE1.4.M Mellorar a profesionalización do sector produtor.

M1.4.1.M Priorizar as axudas dos plans de mellora ás explotacións máis profesionais.

M1.4.2.M Fomentar o asesoramento integral e multidisciplinar.

M1.4.3.M Impulsar a dixitalización do sector cárnico.

M1.4.4.M Impulsar a programación de accións de formación e información en prevención de riscos para o sector agrogandeiro
en cumprimento da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.
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OE3.1.M. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.

M3.1.1.M Apoiar a creación de marcas de produtor que permitan unha maior diferenciación dos produtos cárnicos elaborados.

M3.1.2.M Apoiar a elaboración de produtos de IV e V gama que faciliten o consumo de carne por parte dos consumidores.

M3.1.3.M Desenvolver novos produtos por pezas, novos cortes comerciais, por especies, etc.

M3.1.4.M Poñer en marcha actuacións para desenvolver novos envases e presentacións na industria cárnica galega.

M3.1.5.M. Posicionar no mercado os elaborados cárnicos galegos.

OE3.2.M Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas situándoas no segmento Premium do mercado

M3.2.1.M Posicionar a carne galega no segmento Premium evitando as prácticas comerciais de grandes descontos.

M3.2.2.M Favorecer a compra pública e venda directa en comedores escolares, hospitais, colectividades, etc.

M3.2.3.M Mellorar o control da correcta etiquetaxe das carnes.

M3.2.4.M Potenciar a certificación de proximidade para os produtos procedentes de Galicia.

OE3.3.M Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutritivos aos consumidores

M3.3.1.M Potenciar a elaboración de produtos cárnicos baixo a marca Artesanía Alimentaria.

M3.3.2.M Mellorar a transparencia e rastrexabilidade facendo chegar aos consumidores información útil a través do emprego
de etiquetas e envases intelixentes.

M3.3.3.M Desenvolver unha campaña de promoción a nivel nacional de todo o sector que se basee en principios diferenciais do
produto galego baixo o amparo de Galicia Calidade Alimentaria.

M3.3.4.M Deseñar campañas de promoción conxunta de diferentes tipos de carne.

OE3.4.M Mellorar a loxística e a distribución da carne galega a nivel nacional e internacional.

M3.4.1.M Impulsar o comercio exterior e a internacionalización.

M3.4.2.M Desenvolver novas canles de venda (online, venda directa, etc.).
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OE4.1.M. Impulsar o asociacionismo e agrupación dos produtores

M4.1.1.M Fomentar as organización de produtores.

OE4.2.M Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea

M4.2.1.M. Mellorar o coñecemento dos custos de produción para a aplicación da Lei da Cadea Alimentaria.

M4.2.2.M. Crear unha plataforma de intercambio de datos para dispoñer de información de custos e marxes ao longo da cadea
de valor.

M4.2.3.M. Mellorar a aplicación dos contratos entre industria e produción.

M4.2.4.M Poñer en marcha o Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia.

M4.2.5.M Poñer en marcha o Servizo da Cadea Agroalimentaria e Control de Prácticas Comerciais Desleais.
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OE5.1.M. Comunicar ao conxunto da sociedade que en Galicia se produce carne de calidade de forma sostible e con altos
estándares de benestar dos animais

M5.1.1.M Crear un portal dedicado exclusivamente á carne galega e as súas particularidades produtivas.

M5.1.2.M Campaña de restaurantes - embaixadores de carnes galegas.

OE5.2.M Posicionar a carne como unha fonte de proteína de elección e confiable, cunha narrativa baseada na evidencia
científica sobre os beneficios nutricionais da carne e nos altos estándares éticos (ambientais e de benestar animal)
requiridos pola UE para a produción de carne

M5.2.1.M Realizar un estudo que permita identificar e entender os diferentes segmentos de consumidores que sirva de base
para desenvolver as mensaxes e as campañas específicas a empregar nas accións de promoción.

M5.2.2.M Deseñar un plan de márketing on-line.

OE5.3. Colaborar coas interprofesionais na mellora da visibilidade da gandaría galega

M5.3.1.M Capitalizar en Galicia as campañas de promoción do consumo de produtos cárnicos levadas a cabo polas
interprofesionais do sector a nivel nacional, asegurado o aproveitamento dos recursos empregados nelas.
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OE6.1.M. Mellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de valor

M6.1.1.M Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia que abranguen o medio ambiente e o clima.

M6.1.2.M Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia que abranguen o benestar animal, a sanidade e a
seguridade alimentaria.

M6.1.3.M Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia en sistemas de produción e técnicas para o
aproveitamento da base territorial das explotacións.

M6.1.4.M Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia en técnicas de dixitalización e novas tecnoloxías.

OE6.2.M Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental

M6.2.1.M Investigar e desenvolver actuacións para a mitigación e adaptación do cambio climático.

M6.2.2.M Mellorar a xestión das dexeccións gandeiras.

M6.2.3.M Diminuír os residuos e o impacto ambiental na cadea de valor.

M6.2.4.M Aumentar a produción de insumos para alimentación animal en Galicia como medio para lograr unha maior soberanía
alimentaria, sostibilidade e resiliencia da produción cárnica.

M6.2.5.M Fomentar o emprego de razas autóctonas.

M6.2.6.M Promover o uso de enerxías renovables e mellorar a eficiencia enerxética nas explotacións e nas industrias.

OE6.3. Preservación do status sanitario, benestar animal e seguridade alimentaria

M6.3.1.M Avanzar cara a excelencia en sanidade e benestar animal.

M6.3.2.M Reducir o emprego de antibióticos e mellorar o uso de probióticos.

M6.3.2.M Mellorar a política de protección do gando e a convivencia co lobo.
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OBXECTIVO XERAL ESTRATÉXICO 1

Reordenar o sector produtor conseguindo unidades produtivas con viabilidade económica, social
e medio ambiental.

a. Mellorar a xenética da raza de Porco Celta:

• Realizar un estudo previo respecto das bases de datos e a documentación dispoñible a todos os niveis (libro xenealóxico,
asociación, investigacións previas…) respecto de rendementos, aptitudes, calidades morfolóxicas, reprodutivas, produtivas,
fisiolóxicas, etolóxicas, resistencia a enfermidades, de características dos produtos (canal, carne, etc.)…, có obxecto de
definir axeitadamente un programa de selección e mellora xenética que se basee na toma de datos fiables e estandarizados
por persoal especializado.

• Selección de liñas maternas: trátase de liñas puras que constitúen o núcleo de selección base da raza.

• Selección de liñas de produción, de carácter finalista: liñas puras e híbridas que aproveiten as calidades de crecemento,
ganancias medias diarias, conversión de alimentos para conseguir as máximas rendibilidades e, no caso das producións
silvopastorais con especiais características de adaptación ao medio e ao aproveitamento da castaña, landra, cultivo
herbáceo e de matogueira.

• Empregar a xenómica a partir dunha poboación base de referencia suficientemente ampla para extrapolar en base a mostras
de ADN os valores xenéticos esperados das poboacións das seguintes xeracións.

b. Investigar sobre as prácticas de alimentación e manexo dos animais que poidan contribuír mellor a obter un produto máis
homoxéneo e de maior calidade.

c. Fomentar a produción de tipo pastoril a base de landra e castaña en réxime semiextensivo, cun maior aproveitamento das bases
territoriais e control da matorralización procurando un nivel adecuado de protección da masa forestal, garantindo un coidado
medioambiental, cunha contribución á mitigación dos incendios e unha potenciación da economía circular, aportando un valor
engadido aos produtos obtidos do Porco Celta.

d. Fomentar a actividade investigadora iniciada polo CIAM e deseñar un plan estratéxico compatible cós obxectivos de avaliación
que permita o incremento da poboación Porco Celta e, a súa vez posibilite o crecemento das explotacións existentes e a
incorporación de novas explotacións ás distintas fases da cadea produtiva có obxectivo final de conservar a raza e abastecer a
demanda de produto comercial.

PARTICIPANTES

• Asoporcel.

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de estudos e investigacións realizadas.

OE1.1.M. Adaptar a produción de carne ás necesidades do mercado.

M1.1.1.M. Avanzar cara a homoxeneidade da calidade da carne dentro da raza de Porco Celta.
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OE1.1.M. Adaptar a produción de carne ás necesidades do mercado.

a. Concienciar e informar ao consumidor das diferencias entre as producións en extensivo e ecolóxico, co obxectivo de incrementar
a demanda desta última evitando a confusión existente na actualidade.

b. Promocionar o produto ecolóxico para a exportación, naqueles mercados onde existe unha elevada demanda desta carne.

c. Impulsar a inscrición de matadoiros por parte da industria para o sacrificio de animais en ecolóxico.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica
de Galicia.

• Industria cárnica galega.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Campaña de información creada.

• Campaña de promoción das producións
ecolóxicas para a exportación posta en
marcha.

• Nº de matadoiros para producións ecolóxicas
operativos.

M1.1.2.M. Promover as producións ecolóxicas.

a. Ampliar os prazos de solicitude das axudas (incluso deixándoos abertos durante todo o ano no caso de ser posible) e axilizar os
procedementos de solicitude e resolución.

b. Revisar co sector produtor, co obxectivo de aumentar a profesionalización, a dimensión mínima das explotacións elixibles nestas
axudas, xa que as persoas solicitantes nas submedidas 4.1. Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (en situación
actual) e 6.1. Creación de empresas para as persoas agricultoras mozas (en situación prevista) deberán ter unha explotación de,
polo menos, a seguinte dimensión física: Eguas -38 cabezas-, coellas -250 nais-, porcas nais -38 porcas nais e 35 en Porco Celta
- , porcas reprodutoras -45 porcas nai-, Porco Celta ciclo completo -10 porcas nai-, porcos de ceba -400 prazas-, porcino ceba
cadea -500 prazas-, aves carne -5.500 prazas-, polo curral -5.000 prazas-, pavos -2.000 prazas-, polo curral ecolóxico -1.500
prazas-.

c. Realizar un asesoramento e acompañamento nos primeiros anos de creación da empresa, sobre todo en aquelas zonas con máis
dificultades e en producións en extensivo, vinculadas a razas autóctonas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Gandeiros de carne.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de axudas revisadas e adaptadas de ser o
caso.

• Nº e tipoloxía de accións de acompañamento
de empresas de recente creación.

M1.2.1.M. Flexibilizar e mellorar as axudas para a incorporación de persoas mozas á actividade agraria, investimentos

nas explotacións, e creación e desenvolvemento de explotacións agrarias.

OE1.2.M. Promover a continuidade de granxas con viabilidade e facilitar a remuda.
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a. Desenvolver procesos de reestruturación parcelaria (permutas e agrupacións) que permitan aumentar a base territorial das
explotacións.

b. Desenvolver polígonos agroforestais orientados á produción de materias primas para a produción de pensos.

c. Dinamizar as aldeas modelo (nas zonas infrautilizadas, nos perímetros que rodean a núcleos de poboación), para producións en
extensivo (Porco Celta).

d. Fomentar e impulsar acordos entre cooperativas e gandeiros e así mesmo entre agricultores e os MVMC para a posta en
produción das terras.

e. Establecer axudas de índole financeira ou de outro tipo no marco do PDR, para a adquisición ou aluguer de terras en estado de
abandono, para contribuír a financiar os custos e os investimentos derivados da súa posta en condicións de produción.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agader.

• Cooperativas gandeiras.

• Empresas produtoras de cereais.

• Organizacións Agrarias.

• Asoporcel.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de hectáreas mobilizadas para producir
materias primas para pensos.

M1.3.1.M Poñer enmarcha ferramentas demobilización de terras para incrementar a superficie dedicada á produción de

materias primas para a elaboración de pensos compostos e diminuír a dependencia de mercados externos.

OE1.3.M. Aumentar o tamaño medio das explotacións e a súa base territorial.

a. Establecer unha rede de granxas visitables que se impliquen activamente na demostración á sociedade da importancia de súa
profesión, poñendo á disposición as súas granxas para visitas de colexios, e acollendo persoal en prácticas.

b. Realizar campañas de divulgación nos colexios desde idades temperás sobre o papel dos gandeiros na produción de alimentos,
na conservación da paisaxe e a importancia para o desenvolvemento rural.

c. Incluír no currículo dos alumnos de educación secundaria unha visita a unha explotación gandeira, para incentivar o interese da
xente moza pola profesión.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de Cultura, Educación e
Universidade.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Rede de granxas visitables creada.

• Nº de alumnos participantes nas campañas de
divulgación nos colexios.

• Nº de persoas acollidas en prácticas.

M1.2.2.M.Favorecer os intercambios e visitas a explotacións.

OE1.2.M. Promover a continuidade de granxas con viabilidade e facilitar a remuda.
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a. Modificar os criterios de prioridade das axudas de apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas do PDR, sendo obxectivo
os gandeiros que vivan unicamente desta actividade e incrementar as porcentaxes de axuda agora establecidas no 30% e no o
50% cando se trata de investimentos colectivos, e en zonas con limitacións naturais e en agricultura ecolóxica.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Criterios das axudas modificados.

M1.4.1.M. Priorizar as axudas dos plans de mellora ás explotacións máis profesionais.

M1.4.M. Mellorar a profesionalización do sector produtor.

M1.4.M. Mellorar a profesionalización do sector produtor.

a. Definir o modelo de asesoramento Galego e a integración e reparto de responsabilidades entre os asesores públicos (OAC) e
privados (entidades de aconsellamento) de modo que funcionen de maneira coordinada sumando capacidades e recursos e
ocupando un lugar preeminente no AKIS galego.

b. Impulsar ao asesoramento público reforzando as oficinas agrarias comarcais (tanto a nivel de recursos humanos como de
capacitación dos mesmos) en conexión estreita cos centros públicos de investigación.

c. Fomentar o asesoramento entre agricultores (peer to peer), as visitas á rede de granxas visitables (en liña ca medida 1.2.2.M)
lighthouses e os living labs.

d. Reactivar e orientar as axudas para o establecemento e a prestación de servizos de asesoramento e xestión do PDR, cara á creación
e mantemento de entidades de aconsellamento e de xestión constituídas por equipos multidisciplinares, que sexan capaces de dar
resposta ás necesidades dos gandeiros derivadas das esixencias normativas, sistemas de produción, manexo do gando,
modificacións tecnolóxicas, xestión económica e financeira, laboral, fiscal…

e. Habilitar no marco do PDR un programa ambicioso de formación e reciclaxe integral dos asesores permitindo que desempeñen o
seu rol de “Smart Advicers”, acentuando o seu papel de axentes de innovación e transferencia. É esencial a formación aos asesores
en novas tecnoloxías, técnicas de coworking e traballo en rede, ou en temáticas relacionadas co márketing, emprendemento, a
rendibilidade das explotacións, manexo do gando, xestión económica e de recursos humanos, aspectos de lexislación e normativa
que lle resulte de aplicación ás explotacións gandeiras e mercados e consumo.

f. Crear e manter un portal galego de referencia a modo de repositorio dos proxectos de investigación do sector agrario e forestal
realizadas nos centros do Agacal e avaliar a posibilidade de integrar neste portal os resultados de investigación doutros axentes
como as Universidade ou outros Centros de Investigación (CSIC, CTC, etc.).

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Modelo AKIS definido.

• Nº de oficinas agrarias reforzadas.

• Axudas para asesoramento e formación de
asesores convocadas.

• Portal repositorio creado.

M1.4.2.M. Fomentar o asesoramento integral e multidisciplinar.
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a. Facilitar ás granxas o investimento en novas tecnoloxías (fondos Next Generation destinados a impulsar a dixitalización e
sostibilidade ambiental das granxas).

b. Incentivar o uso de sensorización, robotización e automatización de procesos produtivos desde a granxa ata o cliente final,
asegurando a rastrexabilidade dos produtos en cada etapa.

c. Proporcionar unha boa conectividade co fin de permitir os avances na dixitalización das granxas.

d. Impulsar espazos de encontro entre empresas demandantes e ofertantes de tecnoloxía para explorar solucións na dixitalización.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Economía Empresa e
Innovación.

• Igape.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de granxas e industrias que puxeron en
marcha proxectos para a dixitalización dos
seus procesos produtivos.

• Nº de novas redes de conexión instaladas en
zonas rurais.

• Nº de espazos de encontro realizados entre
empresas demandantes e ofertantes.

M1.4.3.M. Impulsar a dixitalización do sector cárnico.

a. Priorizar a programación de accións de formación continua específica en temas de seguridade e saúde laboral para traballadores
do sector gandeiro vinculados ao manexo do gando e ao emprego de maquinaria agrícola dentro do plan de formación continua
agroforestal anual da Consellería do Medio Rural.

b. Colaborar co Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral na difusión de materiais divulgativos específicos aos produtores,
como o Manual de PRL en granxas porcinas do MAPA e ANGAPOR (Asociación Nacional de Produtores de Ganado Porcino).

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Instituto Galego de Seguridade e Saúde
Laboral.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de accións en PRL específicas para o sector
produtor de carne programadas no plan de
formación continua agroforestal.

• Nº de alumnos matriculados nas accións.

• Nº accións de difusión dos materias do ISSGA
sobre PRL en explotacións de gando.

M1.4.4.M. Impulsar a programación de accións de formación e información en prevención de riscos para o sector

agrogandeiro en cumprimento da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.

M1.4.M. Mellorar a profesionalización do sector produtor.

M1.4.M. Mellorar a profesionalización do sector produtor.
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OBXECTIVO XERAL ESTRATÉXICO 2

Aumentar o nivel de transformación apostando pola calidade e a diversificación para mellorar a
capacidade de xeración de valor por unidade de produto.

a. Revisar as axudas para investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios, para dar a máxima prioridade aos
investimentos para elaboración con materia prima procedente de gandarías galegas de produtos cárnicos (frescos, salgados,
curados, cocidos, conservas…). Especificamente valoraranse, entre outros, proxectos que:

• Aposten pola mellora tecnolóxica e a innovación en canto a produtos, tanto en carnes frescas (carnes maduradas, produtos
mariñados, carnes máis tenras) como en carnes frías e derivados cárnicos.

• Reformulen os produtos cárnicos, eliminando aditivos (etiquetas limpas), mellorando os perfís nutricionais e reducindo o seu
contido en sal e graxa para ter unha mellor percepción entre os consumidores e atender ao mercado que busca produtos
naturais, saudables e minimamente procesados.

• Implanten liñas automatizadas para elaborados e fileteados, envasado ao baleiro de longa duración, atmosfera modificada
ou skin pack fronte a proxectos que vaian na liña de vender canais ou medios canais.

• Invistan en produtos innovadores de IV e V gama que faciliten o consumo por parte dos consumidores tal e como se
desenvolve na medida 3.1.2.

b. Priorizar e aumentar a intensidade das axudas públicas, xestionadas pola Consellería do Medio Rural, Igape ou XESGALICIA que
fomentan o asentamento de novos proxectos de investimento xeradores de valor e con vocación internacional, que permitan a
entrada de capital cunha participación minoritaria dos gandeiros, organizacións de produtores e cooperativas, con especial
atención aos produtos cárnicos elaborados.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Xesgalicia.

• Igape.

• Agacal.

• CTC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Número de ordes de axudas ao investimento
empresarial para proxectos de transformación
de produtos cárnicos.

OE2.1.M. Impulsar a transformación da carne en Galicia.

M2.1.1.M. Impulsar a elaboración de produtos cárnicos (frescos, salgados, curados, conservas e cocidos) acordes ás novas

demandas dos consumidores.
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a. Establecer dentro dos programas da Consellería do Medio Rural e do Igape, liñas dirixidas a facilitar o acceso ao crédito das
industrias cárnicas, para financiar investimentos que teñan como obxectivos prioritarios o incremento do tamaño das empresas,
a mellora da súa competitividade e o acceso a novos mercados.

b. Promover proxectos de integración vertical e horizontal, crecemento externo e cooperación entre pequenas e medianas industrias,
que poidan rematar, de ser o caso, en procesos de concentración que xeren economías de escala.

c. Priorizar, na convocatoria de axudas para a transformación e comercialización de produtos agrarios, as solicitudes presentadas
conxuntamente por varias industrias para investimentos e proxectos colaborativos.

d. Capacitar e formar ao capital humano en habilidades técnicas e organizativas, para mellorar a eficiencia e aumentar a dimensión
empresarial (optimización de procesos, fórmulas de cooperación, etc.).

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Igape.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Liña de acceso a crédito establecida polo
Igape.

• Nº de proxectos de integración promovidos.

• Criterios de priorización revisados nas axudas
para investimentos colaborativos.

• Nº de accións de capacitación postas en
marcha.

M2.1.2.M. Incentivar o aumento de tamaño das industrias.

a. Poñer en marcha un matadoiro/sala de despece especializado na IXP Capón de Vilalba.

b. Revisar a normativa da IXP Lacón Gallego, para que aínda mantendo os máis altos estándares de rastrexabilidade sexa máis
doado de certificar.

c. Realizar un estudo da viabilidade para a elaboración de novas IXP ou marcas de garantía de transformados do sector porcino e
avícola en Galicia.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consello Regulador da IXP Capón de Vilalba.

• Consello Regulador da IXP Lacón Gallego.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Matadoiro/sala de despece especializado en
Capón de Vilalba posto en marcha.

• Estudo sobre a viabilidade para a elaboración
de novas IXP ou marcas de garantía realizado.

OE2.2.M. Aumentar o peso das IXP cárnicas na transformación industrial.

M2.2.1.M. Poñer en marcha novas IXP e mellorar o seu funcionamento no sector porcino e avícola

OE2.1.M. Impulsar a transformación da carne en Galicia.
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a. Mellorar e dar prioridade ás axudas ligadas coa implantación de procesos de automatización da produción que permitan reducir
custos loxísticos, axilizar procesos, aumentar a produtividade, garantir o benestar animal, mellorar a calidade do produto e a
percepción do consumidor. Así como realizar investimentos para a recepción automatizada do gando, detección de
contaminacións, transporte, empaquetado, limpeza ou rastrexabilidade.

b. Facilitar a implantación das TIC mediante o apoio á realización de diagnoses de necesidades e implantación de solucións nos
procesos produtivos e de xestión.

c. Impulsar o comercio electrónico e os sistemas de comercialización on-line.

d. Poñer en marcha accións de capacitación e formación no uso das TIC, o comercio electrónico e a industria 4.0.

e. Dar prioridade nas axudas de innovación aos proxectos ligados aos datos e o desenvolvemento de aplicacións, produtos ou
servizos que poidan xerar oportunidades de negocio e mellorar a toma de decisións.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Economía, Empresa e
Innovación.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de industrias nas que se facilita a
implantación de TIC.

• Nº de axudas concedidas ao desenvolvemento
de produtos, aplicacións e servizos para xerar
oportunidades de negocio.

• Nº de operadores que comercializan on-line os
seus produtos cárnicos.

OE2.3.M. Optimizar os procesos da cadea produtiva: industria 4.0.

M2.3.1.M. Mellorar as axudas para a automatización, a dixitalización e a industria 4.0.
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a. Poñer en marcha, por parte da Consellería do Medio Rural, en colaboración coa industria cárnica, un plan de formación continua
sobre aspectos relevantes para a industria cárnica galega para todo o persoal das industrias, incluída a formación de directivos
e mandos intermedios.

b. Poñer en marcha a Formación Profesional Dual na industria cárnica galega orientada á formación de operadores e persoal
especializado na produción de elaborados cárnicos.

c. Poñer en marcha accións de formación non regulada e de adquisición de competencias en dixitalización e de actividades
demostrativas en dixitalización no marco das medidas 1.1 e 1.2 do PDR e do PNDR.

d. Promover na Formación Profesional a figura do “Profesor Asociado” para que profesionais da industria cárnica participen na
formación dos futuros traballadores.

PARTICIPANTES

• Industria Cárnicas.

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Cultura, Educación e
Universidade.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Plan de formación continua iniciado.

• Novo ciclo FP dual ofertado.

• Nº de accións de formación en dixitalización
realizadas.

• Figura do profesor asociado implantada na FP.

OE2.4.M. Impulsar o I+D+i, a formación e a profesionalización na industria.

OE2.4.M. Impulsar o I+D+i, a formación e a profesionalización na industria.

M2.4.1.M. Mellorar a formación e retención de talento na industria cárnica galega.

a. Mellorar a difusión das axudas de I+D+i e a colaboración público-privada.

b. Fortalecer e mellorar as axudas para a contratación de profesionais de alta cualificación, especializados no sector cárnico para
actividade de I+D+i na industria cárnica e nos organismos públicos de investigación de Galicia.

c. Mellorar a dotación das axudas para a elaboración de novos procesos, produtos e tecnoloxías para elaboración de novos produtos
transformados que conecten coas novas demandas dos consumidores tales como: novas preparacións (IV e V gama), novos
formatos e envases ou que respondan as necesidades de grupos de consumidores como deportistas, persoas maiores,
alimentación infantil, etc.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Economía, Empresa e
Innovación.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de profesionais contratados.

• Dotación das axudas mellorada.

M2.4.2.M. Mellorar o I+D+i na industria cárnica galega.
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a. Facer un estudo a nivel de Galicia sobre a capacidade de sacrificio e despece instalada nas diferentes orientacións produtivas no
que se analice si existe ou non a necesidade de crear novas instalacións, ou recuperar existentes en desuso (matadoiros
municipais ou comarcais), en áreas concretas ou para determinadas producións e a súa viabilidade. O documento debería analizar
tamén a necesidade de modernizar as súas estruturas e os esquemas de xestión.

b. En liña co anterior e unha vez estudada a viabilidade, desenvolver un proxecto piloto por provincia para a recuperación de
matadoiros municipais/comarcais en desuso, co obxectivo de dar servizo de sacrificio e despece de proximidade a produtores
locais, producións artesanais, razas minoritarias e ecolóxicas e autoconsumo.

c. Formar e apoiar aos matadoiros e salas de despece para que obteñan a certificación de benestar animal, a certificación de
seguridade alimentaria (IFS Food-BRC Global Standard food Quality Safety) e certificacións de ritos relixiosos.

d. Posta en marcha do matadoiro móbil para dar servizos a pequenas e medianas explotacións en zonas onde non existan outras
alternativas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Sanidade.

• Matadoiros e salas de despece.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Estudo realizado a nivel galego sobre a
capacidade e as necesidades de sacrificio nas
diferentes orientacións produtivas.

• Nº de matadoiros municipais/comarcais
recuperados para servizos de proximidade.

• Matadoiro móbil en funcionamento.

• Nº de matadoiros coa certificación conseguida.

OE2.5.M. Contar cunha industria de sacrificio que teña as capacidades suficientes para atender a demanda do sector

produtor de Galicia.

M2.5.1.M. Mellorar o funcionamento dos matadoiros e salas de despece.
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OBXECTIVO XERAL ESTRATÉXICO 3

Mellorar o posicionamento competitivo da carne e dos produtos cárnicos galegos no mercado
nacional e impulsar a diferenciación e a internacionalización.

a. Informar ás agrupacións de produtores e cooperativas sobre as posibilidades e vantaxes da creación de marcas individuais de
produtor e de amparalas baixo o selo da IXP.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Gandeiros e organizacións de gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de produtores informados.

• Nº de novas marcas creadas.

OE3.1.M. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.

OE3.1.M. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.

M3.1.1.M. Apoiar a creación de marcas de produtor que permitan unha maior diferenciación dos produtos cárnicos

elaborados.

a. Deseñar produtos de IV e V gama que se adapten ás novas tendencias do mercado e incrementen o valor engadido na cadea.

b. Promocionar os novos produtos de IV e V gama, destacando as características nutricionais do produto.

c. Apoiar desde a administración os investimentos e a promoción de novos produtos cárnicos de IV e V gama, facilitando o
investimento a realizar pola industria e a distribución.

PARTICIPANTES

• Industria cárnica galega.

• Distribución.

• Consellería do Medio Rural.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de novos produtos creados.

• Nº de campañas de promoción de produtos de
IV e V gama realizadas.

M3.1.2.M. Apoiar a elaboración de produtos de IV e V gama que faciliten o consumo de carne por parte dos consumidores.
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a. Realizar novos cortes dos canais adaptados ás necesidades dos mercados, como por exemplo:

• A espiña, que se atopa antes da cabeza encima da paleta.

• A araña.

• O filete Mignon.

• A costela picada sen oso.

• O cadrado, que é unha fila de costelas que non foron separadas.

• A barriga.

• O ossobuco.

b. Aumentar o número de produtos elaborados con carne picada.

PARTICIPANTES

• Industria cárnica galega.

• Distribución.

• CTC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de novos cortes dispoñibles para a compra
por parte do consumidor.

• Nº de novos elaborados cárnicos con carnes de
ave, coello e cabalo.

M3.1.3.M. Desenvolver novos produtos por pezas, novos cortes comerciais, por especies, etc.

OE3.1.M. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.

OE3.1.M. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.

a. Desenvolver novas presentacións para produtos cárnicos, empregando novos materiais, promocionando o emprego de novos
envases:

• Biodegradables e envases intelixentes, que permitan coñecer a calidade e vida útil do produto e que cubran tamén as
necesidades de determinados colectivos (forzas e corpos de seguridade do estado, etc.).

PARTICIPANTES

• Industria cárnica galega.

• Consellería do Medio Rural.

• CTC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de novos e distintos tipos de envases
empregados cos produtos cárnicos.

• Nº de empresas cárnicas que empregan
envases biodegradables e intelixentes.

M3.1.4.M. Poñer en marcha actuacións para desenvolver novos envases e presentacións na industria cárnica galega.
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a. Crear a marca de garantía de embutidos, curados e salgazóns de Galicia, que permita engadir un maior valor á produción.

b. Promocionar a marca de garantía de embutidos, curados e salgazóns de Galicia para que o consumidor coñeza os produtos
elaborados galegos de alta calidade.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Gandeiros.

• Industria cárnica galega.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Marca de garantía creada.

• Nº de produtos que se venden baixo o selo da
marca de garantía.

• Nº de campañas realizadas para promocionar
a marca.

M3.1.5.M. Posicionar no mercado os elaborados cárnicos galegos.

a. Negociar coa distribución, por parte da Administración e os Consellos Reguladores, un acordo para a creación dun apartado nos
lineais e en carnicería onde se localicen produtos Premium (de altas calidades ou sofisticadas elaboracións e cortes, ou
determinados períodos de maduración), situados en lugares estratéxicos dos puntos de venda.

b. Incentivar a produción deste tipo de carnes Premium co fin de poder abastecer ao mercado durante todo o ano.

c. Incrementar os controis por parte da Administración da venda de carne como produto reclamo.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Distribución.

• Industria cárnica galega.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de inspeccións realizadas pola
Administración.

• Espazos creados nos lineais dos
supermercados para a venda de carne

OE3.2.M. Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas situándoas no segmento Premium do mercado.

M3.2.1.M. Posicionar a carne galega no segmento Premium evitando as prácticas comerciais de grandes descontos.

OE3.1.M. Diversificar a oferta, aumentar a diferenciación e mellorar a presentación dos produtos cárnicos galegos.
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OE3.2.M. Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas situándoas no segmento Premium do mercado.

a. Incentivar e facilitar por parte de administración a compra de carne galega en:

• Comedores escolares, para facer chegar a carne ás escolas e aos nenos nas primeiras etapas da súa vida, creando neles o
hábito de comer carne e ter unha dieta equilibrada.

• Hospitais e residencias con fin de fomentar o seu uso nas dietas dos pacientes e usuarios ingresados.

• Comedores colectivos de empresas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Comedores escolares.

• Hospitais e residencias.

• Empresas con comedores colectivos.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de comedores escolares que inclúan nos
menús carne galega.

• Nº de hospitais e residencias que inclúan nos
menús carne galega.

• Nº de empresas que inclúen no seu menú
carne galega.

M3.2.2.M. Favorecer a compra pública e a venda directa en comedores escolares, hospitais, colectividades, etc.

a. Perseguir e sancionar, de ser o caso, o emprego do nome Galicia/galega nos etiquetados das carnes non amparadas pola IXP co
fin de evitar a confusión dos consumidores.

b. Perseguir e sancionar, de ser o caso, a mención a Galicia en relación á orixe, cría, sacrificio e despece no etiquetado mínimo
obrigatorio dos produtos cárnicos.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellería de Economía, Empresa e
Innovación.

• Consellos Reguladores das IXP.

• Instituto Galego de Consumo.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de actuacións de control realizadas para
perseguir o emprego do nome de Galicia/
galega nas etiquetas de carnes non amparadas
polas IXP.

• Nº de actuacións de control realizadas para
perseguir a mención de Galicia como orixe no
etiquetado mínimo obrigatorio.

M3.2.3.M. Mellorar o control da correcta etiquetaxe das carnes.

OE3.2.M. Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas situándoas no segmento Premium do mercado.
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a. Crear un selo público ou marca de garantía que certifique a venda de produtos gandeiros ou elaborados de proximidade dentro
de Galicia. O selo tamén se podería usar nos restaurantes poñendo o logotipo na carta. O selo pode facerse ao estilo do catalán
“Venta de Proximidad” ou dos franceses “le porc Francais" ou "Voalille Francaise" que garante que o animal foi criado e sacrificado
na zona e que poñen en valor:

• A menor pegada de carbono desta carne.

• O concepto "canle curta".

• A rastrexabilidade.

• A creación de emprego local.

• O respecto da normativa sanitaria, medioambiental e de benestar animal.

b. Perseguir e sancionar a venda fraudulenta de produtos como locais ou de proximidade cando non o son.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Gandeiros.

• Industria cárnica galega.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Selo de venda de proximidade creado.

• Nº de inspeccións realizadas pola venda
fraudulenta de produtos que non son de
proximidade como se o foran.

M3.2.4.M.Potenciar a certificación de proximidade para os produtos procedentes de Galicia.

a. Flexibilizar os requisitos sanitarios para a creación de matadoiros adaptados a pequenas producións artesanais (IXP Capón de
Vilalba, galiña de Mos,…).

b. Desenvolver accións de promoción de produtos cárnicos amparados baixo a marca Artesanía Alimentaria.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Industria cárnica galega.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de matadoiros adaptados a pequenas
producións artesanais creados.

• Nº de accións de promoción dos produtos
cárnicos na marca Artesanía Alimentaria
realizadas.

OE3.3.M. Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutricionais aos consumidores.

M.3.3.1.M.Potenciar a elaboración de produtos cárnicos baixo a marca Artesanía Alimentaria.

OE3.2.M. Incrementar a demanda e o prezo medio das carnes galegas situándoas no segmento Premium do mercado.
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a. Dar un maior apoio por parte da Consellería do Medio Rural á dixitalización da información das explotacións e a industria, á
renovación das etiquetas e a inclusión de envases intelixentes na industria, a través da submedida 16.2 contemplada no PDR
(Axudas para proxectos piloto e desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías).

b. Promover proxectos de mellora do etiquetado empregando novas tecnoloxías (blockchain, etiquetas RFID, códigos QR, etc.) e de
introdución de envases intelixentes que permitan engadir información útil da cadea de valor de cara aos provedores, clientes e
consumidores (benestar animal, alimentación, orixe, produtor, estado do produto, etc.).

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agrupacións de gandeiros.

• Industria cárnica galega.

• Consellos Reguladores das IXP de Lacón
Gallego e de Capón de Vilalba.

• Asoporcel.

• CTC.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de marcas cárnicas cunha etiqueta
intelixente que permita unha ampla
rastrexabilidade do produto por parte do
consumidor.

M3.3.2.M. Mellorar a transparencia e rastrexabilidade facendo chegar aos consumidores información útil a través do

emprego de etiquetas e envases intelixentes.

OE3.3.M. Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutricionais aos consumidores.

a. Realizar mostras de produtos amparados pola marca Galicia Calidade Alimentaria en diversos puntos de España, dando
relevancia á carne de IXP e de razas autóctonas galegas de forma que poidan chegar a novos consumidores, restauración ou
distribuidores interesados.

b. Incrementar a presenza en feiras nacionais promovendo a presenza de empresas cárnicas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Gandeiros e organizacións de gandeiros.

• Industria cárnica.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de mostras dos produtos cárnicos da marca
Galicia Calidade Alimentaria realizados
noutros puntos de España.

• Nº de empresas cárnicas presentes en feiras
nacionais.

M3.3.3.M. Desenvolver unha campaña de promoción a nivel nacional de todo o sector que se basee en principios

diferenciais do produto galego baixo o amparo de Galicia Calidade Alimentaria.

OE3.3.M. Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutricionais aos consumidores.
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a. Fomentar a colaboración por parte da Consellería do Medio Rural entre a IXP Ternera Gallega e os produtores doutras carnes
certificadas, para realizar unha promoción conxunta, promovendo entre outras as seguintes actuacións:

• Realizar catas e mostras nas que Ternera Gallega leve preparacións das súas carnes en combinación con outras producidas
en Galicia.

• Asistencia conxunta a feiras.

PARTICIPANTES

• Gandeiros, organizacións e asociacións de
gandeiros.

• Consello Regulador das IXP de Carne de Vacún
de Galicia.

• Asociacións de produtores doutras especies
cárnicas.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de catas, degustacións e mostras
realizadas.

• Nº de campañas de promoción conxuntas
realizadas entre Ternera Gallega e outras
carnes.

M3.3.4.M. Deseñar campañas de promoción conxunta de diferentes tipos de carne.

a. Fomentar a presenza de produtores de carne con marcas individuais en feiras e exposicións internacionais onde poidan mostrar
o seu produto, aproveitando as axudas do Igape existentes para ditos fins (IG230 - Galicia exporta empresas; Axudas para a
execución de accións de promoción exterior das empresas galegas 2022; Axudas para o desenvolvemento do plan FOEXGA 2021-
2022).

b. Fomentar as misións comerciais de clientes internacionais á industrias galegas, tamén aproveitando a axuda (IG230) do Igape
antes mencionada e as axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no
mercado interior (MR302A).

c. Promover a visita de persoal de industrias a outras industrias a nivel nacional e internacional para coñecer o seu funcionamento
e as problemáticas de acceso aos mercados internacionais.

d. Potenciar as axudas para a contratación de especialistas en comercio exterior (IG166 - Axudas para a contratación de xestores
de internacionalización), a través:

• Da divulgación das axudas que convoca o Igape nas que se engloban tanto axudas para accións de difusión e promoción no
estranxeiro, accións de prospección en mercados internacionais e accións de operatividade da internacionalización.

• De renovación das axudas dirixidas a xestores de exportación, en forma de bolsas de traballo financiadas a través do Igape,
destinadas a titulados con perfil e formación orientados á internacionalización empresarial coa finalidade de difundir
información entre o tecido empresarial galego.

PARTICIPANTES

• Industria cárnica galega.

• Igape.

• Gandeiros e organizacións de gandeiros.

• Consellería do Medio Rural.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de feiras internacionais visitadas polos
produtores.

• Nº de misións comerciais realizadas.

• Nº de industrias de fóra de Galicia visitadas.

OE3.4.M. Mellorar a loxística e a distribución da carne galega a nivel nacional e internacional.

M3.4.1.M. Impulsar o comercio exterior e a internacionalización.

OE3.3.M. Mellorar a promoción das carnes galegas e a comunicación dos seus valores nutricionais aos consumidores.
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a. Poñer en marcha, por parte da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, o Marketplace a través do cal se acheguen os produtos
con indicacións de calidade e de razas autóctonas ao consumidor, mediante a oferta de produtos englobados baixo a marca
Galicia Calidade Alimentaria.

b. Incentivar a unión de produtores para a xeración e exploración de novas canles comúns de loxística e de venda (Horeca, industria
elaboradora, internet, etc…) que lles permita satisfacer outros mercados.

c. Promover a venda de directa e os circuítos curtos:

• Desenvolvendo campañas que informen sobre a importancia de mercar o produto cárnico en carnicerías locais, onde os
propios carniceiros elaboran os cortes e poden informar ao consumidor da procedencia da carne.

• Organizando feiras en cidades, onde os produtores de elaborados cárnicos poidan dar a coñecer produtos que poden
atoparse tamén no comercio local.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Gandeiros e organizacións de gandeiros.

• Industria cárnica.

• Agacal.

• Concellos de cidades.

• Carnicerías de venda directa e de
proximidade.

• Gandeiros e asociacións de gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de mostras dos produtos cárnicos da marca
Galicia Calidade Alimentaria realizados
noutros puntos de España.

• Nº de empresas cárnicas presentes en feiras
nacionais.

• Posta en marcha do Marketplace para achegar
ao consumidor os produtos amparados pola
marca Galicia de Calidade Alimentaria.

• Nº de campañas informativas realizadas dando
información sobre o papel dos carniceiros
tradicionais.

• Nº de feiras organizadas nas cidades para o
coñecemento e venda de produtos cárnicos de
proximidade.

M3.4.2.M. Desenvolver novas canles de venda (online, venda directa, etc.).

OE3.4.M. Mellorar a loxística e a distribución da carne galega a nivel nacional e internacional.
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OBXECTIVO XERAL ESTRATÉXICO 4

Conseguir unha retribución de cada elo da cadea acorde coa súa contribución á xeración de valor.

a. Promover a creación de asociacións e organizacións de produtores a nivel galego para cada especie e apoio das existentes como
instrumento para mellorar o seu peso e a capacidade de interlocución na cadea, empregando a submedida 9.1 do PDR de
Creación de agrupacións e organizacións de produtores nos sectores agrícola e forestal.

b. Manter o máis alto nivel de prioridade das organizacións e asociacións de produtores nas ordes de axuda que financian a
comercialización e transformación dos produtos agrarios (MR340A - Axudas para os investimentos en transformación e
comercialización de produtos agrarios).

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de organizacións e asociacións de
produtores creadas en Galicia.

• Nº de axudas concedidas a asociacións de
produtores para a comercialización e
transformación dos produtos cárnicos.

OE4.1.M. Impulsar o asociacionismo e agrupación dos produtores.

OE4.2.M. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

M4.1.1.M.Fomentar as organizacións de produtores.

a. Creación dunha Rede de Granxas Típicas de Galicia (Rengrati galega) que permita coñecer os custos de producións e sirva para
fornecer de información ao Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia definido na medida 4.2.4.

b. Realizar estudos dos custos de produción da carne en Galicia para as diferentes especies, sistemas e tipoloxías de produción.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Creación da Rede de Granxas Típicas.

• Nº de estudos de custos realizados.

M4.2.1.M.Mellorar o coñecemento dos custos de produción para a aplicación da Lei da Cadea Alimentaria.
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a. Crear, no marco do Observatorio contemplado na medida 4.2.4, unha plataforma na que todos os axentes dos diversos elos da
cadea do sector cárnico, que colaboren co Observatorio, compartan información anonimizada sobre os seus ingresos e custos,
para a realización dos estudos sobre a cadea de valor.

b. Incentivar ás empresas e explotacións para que compartan a súa información na plataforma creada.

PARTICIPANTES

• Gandeiros.

• Asociacións de gandeiros.

• Consellería do Medio Rural.

• Representantes de gandeiros.

• Industria cárnica.

• Distribución.

• Organizacións de consumidores.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Posta en marcha da plataforma de consulta.

M4.2.2.M. Crear unha plataforma de intercambio de datos para dispoñer de información de custos e marxes ao longo da

cadea de valor.

a. Elaborar contratos tipo comprensibles para unha mellor aplicación da lei da cadea alimentaria.

b. Apoiarse nas mesas de prezos para o establecemento de contratos acordes á evolución dos sectores produtivos e dos mercados.

c. Perseguir a firma de contratos sen establecemento de prezos ou que non cumpran co previsto na Lei da Cadea Alimentaria.

PARTICIPANTES

• Gandeiros e asociación de gandeiros.

• Industria cárnica galega.

• Consellería do Medio Rural.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de contratos tipo elaborados.

M4.2.3.M. Mellorar a aplicación dos contratos entre industria e produción.

OE4.2.M. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

OE4.2.M. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.
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a. Crear o Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia, a través do cal se realicen informes, estudos e investigacións que
permitan un mellor coñecemento dos principais subsectores agroalimentarios de Galicia, entre eles o cárnico, facendo fincapé
na situación económica destes, nos custos de produción, na formación de prezos ao longo da cadea, co fin de dispoñer de
información para a toma de decisións sectoriais estratéxicas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de Economía, Empresa e
Innovación.

• Consellería de Emprego e Igualdade.

• Consellería do Mar.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia
creado.

M4.2.4.M. Poñer en marcha o Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia.

OE4.2.M. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.

a. Poñer en marcha dentro da Consellería do Medio Rural unha unidade que asuma as competencias de supervisión do cumprimento
das obrigas en materia de información e control alimentarios, consonte ao establecido pola Lei da Cadea Alimentaria, garantido
o cumprimento da Lei no ámbito da Comunidade Autónoma.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Servizo da Cadea Agroalimentaria e Control
de Prácticas Comerciais Desleais en
funcionamento

M4.2.5.M. Poñer en marcha o Servizo da Cadea Agroalimentaria e Control de Prácticas Comerciais Desleais.

OE4.2.M. Mellorar a interlocución e transparencia entre os diferentes elos da cadea.
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OBXECTIVO XERAL ESTRATÉXICO 5

Sensibilizar a sociedade respecto da importancia do sector cárnico como xestor do territorio e do
consumo de carne como elemento fundamental dunha dieta saudable.

a. Deseñar un portal galego da carne que sirva como plataforma institucional centralizada e marco de todas as accións e campañas
de impulso do sector cárnico de Galicia, a nivel rexional, nacional e mesmo internacional, segundo os modelos canadiano para
polo (https://parlonspoulet.ca/), ou o francés para carne de aves (https://www.volaille-francaise.fr ou carne de porco (https://
www.leporc.com) ou o portal xeral para carne (https://www.la-viande.fr):

O portal pode incluír entre outras seccións:

• Receitas, tradicionais e modernas.

• Saúde e nutrición.

• Medioambiente e biodiversidade.

• Testemuñas.

• Campañas temáticas estacionais.

• Información sobre os custos de produción.

• Calidade diferenciada.

• Información para cativos.

• Estratexia paralela en redes sociais vinculadas ao portal.

b. Asegurar, mediante un grupo de traballo ou establecendo canles de comunicación permanentes, que o portal valorice a
información xerada nos centros de investigación e universidades en calquera dos eixos de traballo da presente estratexia.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellos Reguladores.

• Centros de investigación.

• Universidades.

• Restauradores.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Portal e redes sociais creadas.

• Estatísticas de posicionamento e visitas no
portal e redes.

• Creación e dinamización do grupo de traballo
ou establecemento da canle de comunicación
que nutra o portal.

OE5.1.M. Comunicar ao conxunto da sociedade que en Galicia se produce carne de calidade de forma sostible e con altos

estándares de benestar dos animais.

M5.1.1.M.Crear un portal dedicado exclusivamente á carne galega e as súas particularidades produtivas.

https://parlonspoulet.ca/
https://www.volaille-francaise.fr
https://www.leporc.com
https://www.leporc.com
https://www.la-viande.fr
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a. Articular campañas gastronómicas periódicas (para as diferentes producións, produtos con IXP, producións minoritarias, etc.)
con imaxe específica, no que cociñeiros dos restaurantes implicados actúen como embaixadores, deseñando receitas e pratos
específicos, posicionando a carne galega e difundindo unha imaxe única do territorio e das súas particularidades produtivas.

b. Dar seguimento ás campañas desde o portal de carne de Galicia.

c. Fomentar o emprego de carnes galegas na restauración:

• Para entrega a domicilio, facendo constar no envase a orixe e a proximidade.

• Identificando nas cartas a orixe das carnes e as indicacións de calidade.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Axencia Turismo de Galicia.

• Consellos Reguladores.

• Restauradores.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de campañas deseñadas e implementadas.

• Nº de restaurantes participantes na campaña
restauradores- embaixadores.

M5.1.2.M. Campaña de restaurantes - embaixadores de carnes galegas.

a. Realizar un estudo de consumidores a nivel nacional cunha empresa especializada.

b. Compartir os resultados cos axentes da cadea de valor para promover unha visión orientada ao cliente.

c. Capitalizar os resultados do estudo en accións ou campañas de promoción específicas nos diferentes medios e soportes
dispoñibles (acordos coa distribución para campañas específicas, portal galego da carne, medios de comunicación, etc.).

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Estudo realizado e difundido entre os axentes
da cadea.

• Accións e campañas de promoción específicas
programadas.

OE5.2.M. Posicionar a carne como unha fonte de proteína de elección e confiable, cunha narrativa baseada na evidencia

científica sobre os beneficios nutricionais da carne e nos altos estándares éticos (ambientais e de benestar animal)

requiridos pola UE para a produción de carne.

M5.2.1.M. Realizar un estudo que permita identificar e entender os diferentes segmentos de consumidores que sirva de

base para desenvolver as mensaxes e as campañas específicas a empregar nas accións de promoción.

OE5.1.M. Comunicar ao conxunto da sociedade que en Galicia se produce carne de calidade de forma sostible e con altos

estándares de benestar dos animais.
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OE5.2.M. Posicionar a carne como unha fonte de proteína de elección e confiable, cunha narrativa baseada na evidencia

científica sobre os beneficios nutricionais da carne e nos altos estándares éticos (ambientais e de benestar animal)

requiridos pola UE para a produción de carne.

a. Programar campañas segmentadas con contidos axeitados segundo a tipoloxía de consumidores derivada dos resultados da
medida M5.2.1.

b. Definir KPI (indicadores clave de desempeño) específicos para a súa avaliación posterior.

c. Valorar a posibilidade de estratexias combinadas de márketing de contidos en medios propios (portal da carne, portais das
interprofesionais cárnicas) e de publicidade nativa en medios dixitais externos ao sector.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Consellos Reguladores.

• Interprofesionais cárnicas.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Plan de márketing on-line deseñado.

M5.2.2.M. Deseñar un plan de márketing on-line.

a. Implementar mecanismos de seguimento das campañas promocionais levadas a cabo polas interprofesionais cárnicas: https://
carneysalud.com/; https://realidadganadera.es/; https://avianza.org/challenge/; https://mascercaesmejor.es/ ou https://
elsecretoescarnedeconejo.eu/la-receta-de-europa/.

b. Capitalizar en Galicia as ideas e materiais desenvolvidos polas interprofesionais, ben a través do portal web (medida M5.1.1) ou
ben con accións de promoción específicas que impulsen a participación galega nas campañas (cociñeiros galegos, escolas de
hostaleira, dieta atlántica etc.).

c. Trasladar ás diferentes interprofesionais do sector as necesidades concretas do sector produtor en Galicia para que sexan, na
medida do posible, recollidas no deseño das campañas de promoción.

PARTICIPANTES

• Consellos Reguladores.

• Organizacións de gandeiros.

• Industrias cárnicas.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de campañas seguidas e adaptadas á
realidade de Galicia.

• Nº de accións de promoción específicas
realizadas.

OE5.3.M. Colaborar coas interprofesionais na mellora da visibilidade da gandaría galega.

M.5.3.1.M. Capitalizar en Galicia as campañas de promoción do consumo de produtos cárnicos levadas a cabo polas

interprofesionais do sector a nivel nacional, asegurado o aproveitamento dos recursos empregados nelas.

https://carneysalud.com/
https://carneysalud.com/
https://realidadganadera.es/
https://avianza.org/challenge/
https://mascercaesmejor.es/
https://elsecretoescarnedeconejo.eu/la-receta-de-europa/
https://elsecretoescarnedeconejo.eu/la-receta-de-europa/
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OBXECTIVO XERAL ESTRATÉXICO 6

Ter unha cadea de valor líder en sostibilidade que cumpra coas expectativas da sociedade no
coidado da terra, a auga, a biodiversidade, o cambio climático e a bioseguridade.

a. Formar periodicamente ao persoal asesor, de maneira que poida transmitir e aplicar as últimas técnicas, normas ou procesos
como:

• Control e redución das emisións de gases contaminantes procedentes da actividade gandeira (CO₂, NH₃, CH₄ e partículas en
suspensión).

• Pegada de Carbono.

• Aplicación das Mellores Técnicas Dispoñibles (MTD´s).

• Plan de xestión de dexeccións gandeiras e fertilización.

• Sistema Integral de Xestión de explotacións avícolas e porcinas.

• Uso eficiente da auga.

• Tratamento de residuos plásticos agrícolas.

b. Formar e capacitar aos titulares de explotacións e aos empregados da industria cárnica en boas prácticas medioambientais.

c. Apoiar a posta en marcha de proxectos de grupos operativos nas temáticas de medio ambiente e o clima.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Oficinas agrarias comarcais.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros e persoal da industria.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de accións de formación impartidas.

• Nº de proxectos e grupos operativos creados.

OE6.1.M. Mellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de valor.

M6.1.1.M. Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia que abranguen o medio ambiente e o clima.
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a. Formar periodicamente ao persoal asesor, de maneira que poida transmitir e aplicar as últimas técnicas, normas ou procesos en:

• Novas normativas en materia de benestar animal e tanto a nivel das explotacións como da industria.

• Programas de control e redución de contaminación, descontaminación de canais, sistemas de arrefriamento/loxística,
solucións de limpeza e desinfección e envases antimicrobianos na industria cárnica.

• Sistemas de certificacións de seguridade alimentaria normalizados que faciliten o aceso a mercados exteriores (BRC, IFS,
etc.).

b. Formar e capacitar aos titulares de explotacións e aos empregados da industria cárnica nas mellores prácticas de benestar
animal, sanidade e a seguridade alimentaria.

c. Apoiar a posta en marcha de proxectos de grupos operativos nas temáticas de benestar animal, sanidade e seguridade
alimentaria.

OE6.1.M. Mellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de valor.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Oficinas agrarias comarcais.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros e persoal da industria.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de accións de formación impartidas.

• Nº de proxectos e grupos operativos creados.

M6.1.2.M. Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia que abranguen o benestar animal, a sanidade

e a seguridade alimentaria.
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a. Formar periodicamente ao persoal asesor, de maneira que poida transmitir e aplicar as últimas técnicas, normas ou procesos en:

• Maior rotación e diversificación de cultivos, favorecendo unha diversificación da produción, o mantemento e mellora dos
contidos de materia orgánica do solo, a mellora da fertilidade e o seu contido en nutrientes, etc.

• Cálculo das doses de abonado e o seu momento óptimo de aplicación, favorecendo a redución do uso de fertilizantes
químicos.

b. Formar e capacitar aos titulares de explotacións nas mellores prácticas orientadas a un mellor aproveitamento da súa base
territorial.

c. Apoiar a posta enmarcha de proxectos de grupos operativos nas temáticas relacionadas con sistemas de produción quemelloren
o aproveitamento da base territorial das explotacións.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Oficinas agrarias comarcais.

• Gandeiros e representantes (cooperativas e
sindicatos).

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de accións de formación impartidas.

• Nº de proxectos e grupos operativos creados.

M6.1.3.M. Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia en sistemas de produción e técnicas para o

aproveitamento da base territorial das explotacións.

OE6.1.M. Mellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de valor.
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OE6.1.M. Mellorar o asesoramento e a formación e a investigación ao longo da cadea de valor.

a. Formar periodicamente ao persoal asesor, de maneira que poida transmitir e aplicar as últimas técnicas, normas ou procesos en:

• ECOGAN: ferramenta dixital para o rexistro das mellores técnicas dispoñibles e o cálculo das emisións nas explotacións
intensivas de porcino.

• Sistema de información de explotacións agrícolas e gandeiras e da produción agraria (prevese que entre en vigor o 1 de
xaneiro do 2023).

• Caderno dixital da explotación (prevese que entre en vigor o 1 de xaneiro do 2023).

b. Formar e capacitar aos titulares de explotacións nos procesos de dixitalización dos seus procesos produtivos.

c. Apoiar a posta en marcha de proxectos de grupos operativos nas temáticas de dixitalización e novas tecnoloxías.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Oficinas agrarias comarcais.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de accións de formación impartidas.

• Nº de proxectos e grupos operativos creados.

M6.1.4.M. Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia en técnicas de dixitalización e novas tecnoloxías.
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a. Desenvolver un protocolo de medición de gases de efecto invernadoiro (GEI) e outros gases contaminantes como o NH₃, co fin
de reducir as emisións procedentes da actividade gandeira.

b. Desenvolver un estudo, a nivel galego, que permita cuantificar as emisións GEI e outros gases contaminantes como o NH₃ dos
diferentes sistemas produtivos e realizar a súa comparación.

c. Desenvolver proxectos de I+D dirixidos a mellorar o secuestro de carbono nos solos e nos sistemas de produción de carne.

d. Desenvolvemento de estratexias de mellora da eficiencia enerxética en plantas de sacrificio e transformación da cadea de valor
da carne.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.

• Centros/Grupos de investigación de Galicia.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Protocolo de medición desenvolvido.

• Estudo que permita cuantificar as emisións de
CH₄, CO₂ e NH₃ dos diferentes sistemas
produtivos, e a súa comparación realizado.

• Nº de proxectos de I+D realizados dirixidos a
mellorar o secuestro de carbono nos solos.

• Nº de industrias que desenvolveron
estratexias para a mellora da eficiencia

OE6.2.M. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.

M6.2.1.M. Investigar e desenvolver actuacións para a mitigación e adaptación do cambio climático.
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OE6.2.M. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.

a. Mellorar a aplicación da normativa relativa ó Real Decreto 306/2020 de ordenación das granxas porcinas intensivas:

• aplicar un sistema de alimentación multifase para reducir a proteína bruta.

• baleirar ao menos 1 vez ao mes as foxas dos aloxamentos.

• cubrir as balsas e foxas exteriores.

b. Dinamizar e incentivar procesos para o establecemento de acordos entre produtores agrarios e gandeiros para a compra/cesión
de xurros e estercos a usar como abono orgánico nos cultivos.

c. Incentivar a creación de instalacións de tratamento e valorización de xurros non absorbidos pola base territorial das
explotacións.

d. Determinar as zonas de alta carga gandeira e fomentar a redistribución da produción para evitar que se convertan en zonas
vulnerables.

• Obter datos do nivel de contaminación na contorna de zonas de alta carga gandeira, instalando estacións para determinar
a calidade da auga ou do aire.

e. Proceder á declaración de zonas vulnerables a nitratos a partir da elaboración dos mapas para a determinación de augas
afectadas do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Valorar o establecemento de moratorias á apertura
e/ou ampliación de novas explotacións en zonas de alta carga gandeira cando non exista posibilidade de mobilización de terras
para o aumento da base territorial.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de inspeccións realizadas en relación a
incumprimentos normativos do Real Decreto
306/2020.

• Nº de acordos acadados para a compra/cesión
de xurros e estercos.

• Nº de instalacións para o tratamento e
valorización de xurros creadas.

• Nº de fosas ampliadas ou reformadas.

• Nº de novas fosas construídas.

• Nº de estacións instaladas para determinar a
calidade da auga ou do aire.

• Zonas de alta carga gandeira determinadas.

• Nº de zonas vulnerables creadas.

M6.2.2.M. Mellorar a xestión das dexeccións gandeiras.
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a. Facer cumprir a normativa referente á implantación do sistema de xestión integral das explotacións de gando porcino.

b. Facer cumprir a normativa referente ó rexistro das MTD’s en ECOGAN.

c. Fomentar o emprego de produtos alternativos menos contaminantes e máis respectuosos co medio ambiente (etiquetas bio, eco,
verde, etc.), a nivel de explotacións, industrias e comercialización.

d. Fomentar a reemprego e/ou reciclaxe de envases e o consumo de insumos a granel ou en envases de gran capacidade, a nivel de
explotacións, industrias e comercialización.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda..

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros.

• Industrias.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de inspeccións realizadas en relación a
incumprimentos normativos por non
implantar un sistema de xestión integral das
explotacións de gando porcino.

• Nº de inspeccións realizadas en relación a
incumprimentos normativos ó non rexistrar as
MTD’s en explotacións de gando porcino.

M6.2.3.M. Diminuír os residuos e o impacto ambiental na cadea de valor.

a. Promover e fomentar a produción cerealeira para producir pensos, (por exemplo con oleaxinosas autóctonas) que permitan a
autosuficiencia e reduzan a pegada de carbono procedente do transporte dos produtos importados, favorecendo un enfoque de
"economía circular".

b. Fomentar as producións agrícolas nas áreas de produción de carne para ter superficie agraria onde poder aplicar os subprodutos
das explotacións gandeiras intensivas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Representantes de gandeiros (cooperativas e
sindicatos).

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Liñas de axuda no PDR para proxectos de
valorización de recursos alimentarios de base
local postas en marcha.

• Nº de hectáreas de cultivo cerealeiro postas en
produción.

• Nº de hectáreas de novas producións agrícolas.

M6.2.4.M. Aumentar a produción de insumos para alimentación animal en Galicia como medio para lograr unha maior

soberanía alimentaria, sostibilidade e resiliencia da produción cárnica.

OE6.2.M. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.

OE6.2.M. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.
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a. Fomentar o emprego de razas autóctonas máis adaptadas ao medio, cun menor consumo de penso e un maior aproveitamento
dos pastos naturais.

b. Realizar estudos de mellora xenética para lograr un maior rendemento económico das razas autóctonas.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Asociacións de criadores de razas autóctonas.

• CTC.

• Agacal-CIAM.

• Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de explotacións que introduciron razas
autóctonas.

• Nº de estudos de mellora xenética realizados.

M6.2.5.M. Fomentar o emprego de razas autóctonas.

a. Promover o autoconsumo de enerxía limpa nas explotacións e na industria (solar, eólica, biomasa) a nivel individual ou colectivo,
mediante os fondos da UE.

b. Promover un aproveitamento conxunto das instalacións de enerxías renovables entre gandeiros (xeración distribuída),
aproveitando as redes que existen na actualidade.

c. Elaborar unha guía de boas prácticas para o aforro enerxético nas explotacións.

d. Reforzar, nas axudas para plans de mellora, os criterios nos que se priman os investimentos en eficiencia enerxética ou na
redución do impacto medioambiental das explotacións.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Instituto Enerxético de Galicia.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Gandeiros.

• Industrias.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de granxas que puxeron en marcha
actuacións para a mellora da eficiencia
enerxética.

• Nº de industrias que puxeron en marcha
actuacións para a mellora da eficiencia
enerxética.

• Nº de instalacións de xeración de enerxía
compartidas entre gandeiros.

• Guía de boas prácticas para o aforro
enerxético nas explotacións.

• Modificación da convocatoria de axudas dos
plans de mellora para primar investimentos en
eficiencia enerxética.

M6.2.6.M. Promover o uso de enerxías renovables e mellorar a eficiencia enerxética nas explotacións.

OE6.2.M. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.

OE6.2.M. Mellorar a sostibilidade da cadea de valor reducindo o impacto ambiental.
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a. Elaboración de plans de bioseguridade para tódalas explotacións, así como protocolos de verificación destes, acordes cos
distintos tipos de explotación gandeira, para evitar a propagación de enfermidades e reducir o uso de antibióticos.

b. Establecer un plan de actuación fronte á fauna silvestre para as ganderías de porcino para reducir o risco de transmisión de peste
porcino e outras enfermidades.

c. Fomentar a entrada de tódalas explotacións nas agrupacións de defensa sanitaria (ADS).

d. Fomentar o rexistro nos sistemas de certificacións de benestar animal para avaliar as boas prácticas en materia de benestar
animal no sector cárnico a nivel de granxa, transporte e industria.

• Compromiso Bienestar Animal y Bioseguridad (IAWS).

• Benestar animal certificado.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• Agacal.

• ADS.

• Gandeiros.

• Industrias.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de plans de bioseguridade realizados e
implantados nas explotacións.

• Nº de plans de actuación contra a fauna
silvestre realizados.

• Nº de explotacións adheridas ás ADS.

• Nº de explotacións, e industrias certificadas
baixo os esquemas de IAWS ™.

OE6.3.M. Preservación do status sanitario, benestar animal e seguridade alimentaria.

OE6.3.M. Preservación do status sanitario, benestar animal e seguridade alimentaria.

M6.3.1.M. Avanzar cara a excelencia en sanidade e benestar animal.

a. Fomentar e incentivar a colaboración e participación nos plans sanitarios preventivos (Plan nacional resistencia antibióticos) que
permitan a redución do uso de antibióticos en porcino, polo e coello.

b. Promover o uso de probióticos na alimentación xa que producen unha mellor dixestibilidade, ganancia de peso e un maior índice
de conversión, ademais de constituír unha alternativa ao uso de antibióticos.

PARTICIPANTES

• Consellería do Medio Rural.

• ADS.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Nº de granxas que puxeron en marcha
actuacións para a redución do uso de
antibióticos.

M6.3.2.M. Reducir o emprego de antibióticos e mellorar o uso de probióticos.
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OE6.3.M. Preservación do status sanitario, benestar animal e seguridade alimentaria.

a. Elaborar censos de fauna salvaxe, estimación do número de manadas de lobo e súa distribución xeográfica.

b. Elaborar estudos de vulnerabilidade e risco de ataque do lobo.

c. Estudar as diferentes medidas preventivas (mastíns, manexo, peches, etc.) e a súa adecuación ás diferentes especies.

d. Reforzar as axudas públicas orientadas á prevención dos ataques do lobo, e destinar todos os anos un orzamento suficiente.

e. Crear liñas de asesoramento e formación aos gandeiros nas diferentes medidas preventivas para a prevención de ataques.

f. Manter unha liña de axuda aberta permanentemente durante todo o ano para paliar os danos producidos polo lobo.

g. Promover procesos proactivos de participación pública que garantan o diálogo entre todos os actores implicados.

PARTICIPANTES

• Agacal.

• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.

• Centros/Grupos de investigación.

• Asesores de explotacións e entidades de
aconsellamento.

• Gandeiros.

INDICADORES DE EXECUCIÓN

• Censos de fauna salvaxe elaborados.

• Estudos de vulnerabilidade e risco de ataques
do lobo elaborados.

• Modificación da orde de axudas para
prevención do ataque do lobo.

• Nº de formacións impartidas.

• Modificación da orde de axudas para paliar os
danos producidos polo lobo.

• Nº de reunións de traballo entre os actores
implicados.

M6.3.3.M. Mellorar a política de protección do gando e a convivencia co lobo.



- 420 -

ESTRATEXIA DE DINAMIZACIÓN DO SECTOR CÁRNICO DE GALICIA | 2022-2030

C2.4. CADRO DE MANDO DA ESTRATEXIA E INDICADORES DE
AVALIACIÓN E SEGUIMENTO

A orientación cara resultados da Estratexia de dinamización do sector cárnico de Galicia require
da definición duns indicadores, uns obxectivos estratéxicos medibles e cuantificables e dunha
metodoloxía que permita facer un seguimento dos resultados das iniciativas postas en marcha.

Para isto proponse un cadro de mando que incorpora un conxunto de indicadores de resultados,
trátase de establecer un sistema que permita monitorizar de forma continua e avaliar
periodicamente a execución das medidas da estratexia; todo iso co fin de facilitar a toma de
decisións en forma dunha actualización do seu contido.

O seguimento e a monitorización serán anuais, analizándose o grao de consecución dos
obxectivos estratéxicos da estratexia a través dos indicadores de avaliación e seguimento
definidos en cada un deles. Esta avaliación anual realizarase ao final de cada ano ate o ano 2029.
No ano 2030 elaborarase o informe final de avaliación da Estratexia co fin de analizar o grao de
consecución dos obxectivos estratéxicos.

No seguinte apartado formúlase unha proposta de indicadores de avaliación e seguimento que
configuraran o cadro de mando da estratexia. Esta proposta deberá ser discutida e aprobada na
primeira xuntanza da Comisión de seguimento a celebrar unha vez aprobada a estratexia por
parte da Xunta de Galicia. Nesta reunión definiranse tamén os valores obxectivos a acadar en
cada un dos indicadores ao finalizar a estratexia no ano 2030.
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INDICADORES DE SEGUIMENTO PROPOSTOS

EIXE 1. UN SECTOR PRODUTOR, COMPETITIVO E RENDIBLE QUE COMBINE AS PRODUCIÓNS EXTENSIVAS E INTENSIVAS

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Avanzar cara a homoxeneidade da
calidade da carne dentro da raza de
Porco Celta.

1. Nº de estudos e investigacións realizadas. M/P

Promover as producións ecolóxicas.

2. Campaña de información creada.

3. Campaña de promoción das producións ecolóxicas para a exportación posta
en marcha.

4. Nº de matadoiros para producións ecolóxicas operativos.

M/P

Flexibilizar e mellorar as axudas para a
incorporación de persoas mozas á
actividade agraria, investimentos nas
explotacións, e creación e
desenvolvemento de explotacións
agrarias.

5. Nº de axudas revisadas e adaptadas de ser o caso.

6. Nº e tipoloxía de accións de acompañamento de empresas de recente
creación.

M/P

Favorecer os intercambios e visitas a
explotacións.

7. Rede de granxas visitables creada.

8. Nº de alumnos participantes nas campañas de divulgación nos colexios.

9. Nº de persoas acollidas en prácticas.

M/P

Poñer en marcha ferramentas de
mobilización de terras para incrementar
a superficie dedicada á produción de
materias primas para a elaboración de
pensos compostos e diminuír a
dependencia de mercados externos.

10. Nº de hectáreas mobilizadas para producir materias primas para pensos. L/P

Priorizar as axudas dos plans de
mellora ás explotacións máis
profesionais.

11. Criterios das axudas modificados. M/P

Fomentar o asesoramento integral e
multidisciplinar.

12. Modelo AKIS definido.

13. Nº de oficinas agrarias reforzadas.

14. Axudas para asesoramento e formación de asesores convocadas.

15. Portal repositorio creado.

M/P

Impulsar a dixitalización do sector
cárnico.

16. Nº de granxas e industrias que puxeron en marcha proxectos para a
dixitalización dos seus procesos produtivos.

17. Nº de novas redes de conexión instaladas en zonas rurais.

18. Nº de espazos de encontro realizados entre empresas demandantes e
ofertantes.

L/P
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EIXE 1. UN SECTOR PRODUTOR, COMPETITIVO E RENDIBLE QUE COMBINE AS PRODUCIÓNS EXTENSIVAS E INTENSIVAS

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Impulsar a programación de accións de
formación e información en prevención
de riscos para o sector agrogandeiro en
cumprimento da Lei 31/1995, do 8 de
novembro, de Prevención de Riscos
Laborais.

19. Nº de accións en PRL específicas para o sector produtor de carne
programadas no plan de formación continua agroforestal.

20. Nº de alumnos matriculados nas accións.

21. Nº accións de difusión dos materias do ISSGA sobre PRL en explotacións de
gando.

M/P

EIXE 2. UNHA INDUSTRIA CÁRNICA GALEGA COMPETITIVA, LÍDER EN CALIDADE IMPULSADA POLATECNOLOXÍA E O TALENTO QUE
GARANTA A SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Impulsar a elaboración de produtos
cárnicos (frescos, salgados, curados,
conservas e cocidos) acordes ás novas
demandas dos consumidores.

22. Nº de ordes de axudas ao investimento empresarial para proxectos de
transformación de produtos cárnicos.

L/P

Incentivar o aumento de tamaño das
industrias.

23. Liña de acceso a crédito establecida polo Igape.

24. Nº de proxectos de integración promovidos.

25. Criterios de priorización revisados nas axudas para investimentos
colaborativos.

26. Nº de accións de capacitación postas en marcha.

L/P

Poñer en marcha novas IXP e mellora do
seu funcionamento no sector porcino e
avícola.

27. Matadoiro/sala de despece especializado en Capón de Vilalba posto en
marcha.

28. Estudo sobre a viabilidade para a elaboración de novas IXP ou marcas de
garantía realizado.

L/P

Mellorar as axudas para a
automatización, a dixitalización e a
industria 4.0.

29. Nº de industrias nas que se facilita a implantación de TIC.

30. Nº de axudas concedidas ao desenvolvemento de produtos, aplicacións e
servizos para xerar oportunidades de negocio.

31. Nº de operadores que comercializan on-line os seus produtos cárnicos.

L/P

Mellorar a formación e retención de
talento na industria cárnica galega.

32. Plan de formación continua iniciado.

33. Novo ciclo FP dual ofertado.

34. Nº de accións de formación en dixitalización realizadas.

35. Figura do profesor asociado implantada na FP.

L/P
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EIXE 2. UNHA INDUSTRIA CÁRNICA GALEGA COMPETITIVA, LÍDER EN CALIDADE IMPULSADA POLATECNOLOXÍA E O TALENTO QUE
GARANTA A SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Mellorar o I+D+i na industria cárnica
galega.

36. Nº de profesionais contratados.

37. Dotación das axudas mellorada.
M/P

Mellorar o funcionamento dos
matadoiros e salas de despece.

38. Estudo realizado a nivel galego sobre a capacidade e as necesidades de
sacrificio nas diferentes orientacións produtivas.

39. Nº de matadoiros municipais/comarcais recuperados para servizos de
proximidade.

40.Matadoiro móbil en funcionamento.

41. Nº de matadoiros coa certificación conseguida.

L/P

EIXE 3. UNS PRODUTOS CÁRNICOS GALEGOS MELLOR POSICIONADOS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Apoiar a creación de marcas de
produtor que permitan unha maior
diferenciación dos produtos cárnicos
elaborados.

42. Nº de produtores informados.

43. Nº de novas marcas creadas.
M/P

Apoiar a elaboración de produtos de IV
e V gama que faciliten o consumo de
carne por parte dos consumidores.

44.Nº de novos produtos creados.

45. Nº de campañas de promoción de produtos de IV e V gama realizadas.
M/P

Desenvolver novos produtos por pezas,
novos cortes comerciais, por especies,
etc.

46. Nº de novos cortes dispoñibles para a compra por parte do consumidor.

47. Nº de novos elaborados cárnicos con carnes de ave, coello e cabalo.
C/P

Poñer en marcha actuacións para
desenvolver novos envases e presentacións
na industria cárnica galega.

48. Nº de novos e distintos tipos de envases empregados cos produtos cárnicos.

49. Nº de empresas cárnicas que empregan envases biodegradables e
intelixentes.

M/P

Posicionar no mercado os elaborados
cárnicos galegos.

50. Marca de garantía creada.

51. Nº de produtos que se venden baixo o selo da marca de garantía.

52. Nº de campañas realizadas para promocionar a marca.

M/P
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EIXE 3. UNS PRODUTOS CÁRNICOS GALEGOS MELLOR POSICIONADOS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Posicionar a carne galega no segmento
Premium evitando as prácticas
comerciais de grandes descontos.

53. Nº de inspeccións realizadas pola Administración.

54. Espazos creados nos lineais dos supermercados para a venda de carne
Premium.

M/P

Favorecer a compra pública e a venda
directa en comedores escolares,
hospitais, colectividades, etc.

55. Nº de comedores escolares que inclúan nos menús carne galega.

56. Nº de hospitais e residencias que inclúan nos menús carne galega.

57. Nº de empresas que inclúen no seu menú carne galega.

L/P

Mellorar o control da correcta
etiquetaxe das carnes.

58. Nº de actuacións de control realizadas para perseguir o emprego do nome de
Galicia/galega nas etiquetas de carnes non amparadas polas IXP.

59. Nº de actuacións de control realizadas para perseguir a mención de Galicia
como orixe no etiquetado mínimo obrigatorio.

M/P

Potenciar a certificación de proximidade
para os produtos procedentes de Galicia.

60. Selo de venda de proximidade creado.

61. Nº de inspeccións realizadas pola venda fraudulenta de produtos que non son
de proximidade como se o foran.

M/P

Potenciar a elaboración de produtos
cárnicos baixo a marca Artesanía
Alimentaria.

62. Nº de matadoiros adaptados a pequenas producións artesanais creados.

63. Nº de accións de promoción dos produtos cárnicos na marca Artesanía
Alimentaria realizadas.

L/P

Mellorar a transparencia e rastrexabilidade
facendo chegar aos consumidores
información útil a través do emprego de
etiquetas e envases intelixentes.

64. Nº de marcas cárnicas cunha etiqueta intelixente que permita unha ampla
rastrexabilidade do produto por parte do consumidor.

L/P

Desenvolver unha campaña de
promoción a nivel nacional de todo o
sector que se basee en principios
diferenciais do produto galego baixo o
amparo de Galicia Calidade
Alimentaria.

65. Nº de mostras dos produtos cárnicos da Marca Galicia Calidade Alimentaria
realizados noutros puntos de España.

66. Nº de empresas cárnicas presentes en feiras nacionais.

M/P

Deseñar campañas de promoción conxunta
de diferentes tipos de carne.

67. Nº de catas, degustacións e mostras realizadas.

68. Nº de campañas de promoción conxuntas realizadas entre Ternera Gallega e
outras carnes.

C/P

Impulsar o comercio exterior e a
internacionalización.

69. Nº de feiras internacionais visitadas polos produtores.

70. Nº de misións comerciais realizadas.

71. Nº de industrias de fóra de Galicia visitadas.

M/P
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EIXE 4. UNHA CADEA DE VALOR MÁIS TRANSPARENTE E EQUILIBRADA

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Fomentar as organización de
produtores.

75. Nº de organizacións e asociacións de produtores creadas en Galicia.

76. Nº de axudas concedidas a asociacións de produtores para a comercialización
e transformación dos produtos cárnicos.

L/P

Mellorar o coñecemento dos custos de
produción para a aplicación da Lei da
Cadea Alimentaria.

77. Creación da Rede de Granxas Típicas.

78. Nº de estudos de custos realizados.
M/P

Crear unha plataforma de intercambio
de datos para dispoñer de información
de custos e marxes ao longo da cadea
de valor.

79. Posta en marcha da plataforma de consulta. L/P

Mellorar a aplicación dos contratos entre
industria e produción.

80. Nº de contratos tipo elaborados.mo se o foran. C/P

Poñer en marcha o Observatorio da
Cadea Alimentaria de Galicia.

81. Observatorio da Cadea Alimentaria de Galicia creado. C/P

Poñer en marcha o Servizo da Cadea
Agroalimentaria e Control de Prácticas
Comerciais Desleais.

82. Servizo da Cadea Agroalimentaria e Control de Prácticas Comerciais Desleais
en funcionamento.

C/P

EIXE 3. UNS PRODUTOS CÁRNICOS GALEGOS MELLOR POSICIONADOS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Desenvolver novas canles de venda
(online, venda directa, etc.).

72. Posta en marcha do Marketplace para achegar ao consumidor os produtos
amparados pola marca Galicia de Calidade Alimentaria.

73. Nº de campañas informativas realizadas dando información sobre o papel dos
carniceiros tradicionais.

74. Nº de feiras organizadas nas cidades para o coñecemento e venda de
produtos cárnicos de proximidade.

C/P
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EIXE 5. UNHA SOCIEDADE CONCIENCIADA COA IMPORTANCIA DA PRODUCIÓN CÁRNICA GALEGA PARA O DESENVOLVEMENTO RURAL
E SOBRE O VALOR NUTRICIONAL DA CARNE.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Crear un portal dedicado
exclusivamente á carne galega e as súas
particularidades produtivas.

83. Portal e redes sociais creadas.

84. Estatísticas de posicionamento e visitas no portal e redes.

85. Contrato de creación e de mantemento (actualización) do portal.

86. Creación e dinamización do grupo de traballo ou establecemento da canle de
comunicación que nutra o portal.

M/P

Campaña de restaurantes -
embaixadores de carnes galegas.

87. Nº de campañas deseñadas e implementadas.

88. Nº de restaurantes participantes na campaña restauradores- embaixadores.
C/P

Realizar un estudo que permita
identificar e entender os diferentes
segmentos de consumidores que sirva
de base para desenvolver as mensaxes
e as campañas específicas a empregar
nas accións de promoción.

89. Estudo realizado e difundido entre os axentes da cadea.

90. Accións e campañas de promoción específicas programadas.
M/P

Deseñar un plan de márketing on-line. 91. Plan de márketing on-line deseñado. M/P

Capitalizar en Galicia as campañas de
promoción do consumo de produtos
cárnicos levadas a cabo polas
interprofesionais do sector a nivel
nacional, asegurado o aproveitamento
dos recursos empregados nelas.

92. Nº de campañas seguidas e adaptadas á realidade de Galicia.

93. Nº de accións de promoción específicas realizadas.
M/P
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EIXE 6. UN SECTOR CÁRNICO MÁIS SOSTIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE E RESILIENTE.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Reforzar o I+D+i e os servizos de
asesoramento e transferencia que
abranguen o medio ambiente e o clima.

94. Nº de accións de formación impartidas.

95. Nº de proxectos e grupos operativos creados.
M/P

Reforzar o I+D+i e os servizos de
asesoramento e transferencia que
abranguen o benestar animal, a
sanidade e a seguridade alimentaria.

96. Nº de accións de formación impartidas.

97. Nº de proxectos e grupos operativos creados.
M/P

Reforzar o I+D+i e os servizos de
asesoramento e transferencia en
sistemas de produción e técnicas para o
aproveitamento da base territorial das
explotacións.

98. Nº de accións de formación impartidas.

99. Nº de proxectos e grupos operativos creados.
M/P

Reforzar o I+D+i e os servizos de
asesoramento e transferencia en
técnicas de dixitalización e novas
tecnoloxías.

100.Nº de accións de formación impartidas.

101. Nº de proxectos e grupos operativos creados.
M/P

Investigar e desenvolver actuacións
para a mitigación e adaptación do
cambio climático.

102. Protocolo de medición desenvolvido.

103. Estudo que permita cuantificar as emisións de CH₄, CO₂ e NH₃ dos diferentes
sistemas produtivos, e a súa comparación realizado.

104.Nº de estudos realizados para o desenvolvemento de aditivos.

105. Nº de proxectos de I+D realizados dirixidos a mellorar o secuestro de
carbono nos solos.

106. Nº de industrias que desenvolveron estratexias para a mellora da eficiencia
enerxética.

L/P

Mellorar a xestión das dexeccións
gandeiras.

107. Nº de inspeccións realizadas en relación a incumprimentos normativos do
Real Decreto 306/2020.

108.Nº de acordos acadados para a compra/cesión de xurros e estercos.

109. Nº de instalacións para o tratamento e valorización de xurros creadas.

110. Nº de fosas ampliadas ou reformadas.

111. Nº de novas fosas construídas.

112. Nº de estacións instaladas para determinar a calidade da auga ou do aire.

113. Zonas de alta carga gandeira determinadas.

114. Nº de zonas vulnerables creadas.

L/P
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EIXE 6. UN SECTOR CÁRNICO MÁIS SOSTIBLE MEDIOAMBIENTALMENTE E RESILIENTE.

Medida Indicador de seguimento
Prazo de
execución

Diminuír os residuos e o impacto
ambiental na cadea de valor.

115. Nº de inspeccións realizadas en relación a incumprimentos normativos por
non implantar un sistema de xestión integral das explotacións de gando
porcino.

116. Nº de inspeccións realizadas en relación a incumprimentos normativos ao
non rexistrar as MTD’s en explotacións de gando porcino.

L/P

Aumentar a produción de insumos para
alimentación animal en Galicia como
medio para lograr unha maior soberanía
alimentaria, sostibilidade e resiliencia
da produción cárnica.

117. Liñas de axuda no PDR para proxectos de valorización de recursos
alimentarios de base local postas en marcha.

118. Nº de hectáreas de cultivo cerealeiro postas en produción.

119. Nº de hectáreas de novas producións agrícolas.

L/P

Fomentar o emprego de razas
autóctonas.

120. Nº de explotacións que introduciron razas autóctonas.

121. Nº de estudos de mellora xenética realizados.
M/P

Promover o uso de enerxías renovables
e mellorar a eficiencia enerxética nas
explotacións e nas industrias.

122. Nº de granxas que puxeron en marcha actuacións para a mellora da
eficiencia enerxética.

123. Nº de industrias que puxeron en marcha actuacións para a mellora da
eficiencia enerxética.

124. Nº de instalacións de xeración de enerxía compartida entre gandeiros.

125. Guía de boas prácticas para o aforro enerxético nas explotacións.

126. Modificación da convocatoria de axudas dos plans de mellora para primar
investimentos en eficiencia enerxética.

L/P

Avanzar cara a excelencia en sanidade e
benestar animal.

131. Nº de granxas que puxeron en marcha actuacións para a redución do uso de
antibióticos.

M/P

Mellorar a política de protección do
gando e a convivencia co lobo.

132. Censos de fauna salvaxe elaborados.

133. Estudos de vulnerabilidade e risco de ataques do lobo elaborados.

134. Modificación da orde de axudas para prevención do ataque do lobo.

135. Nº de formacións impartidas.

136. Modificación da orde de axudas para paliar os danos producidos polo lobo.

137. Nº de reunións de traballo entre os actores implicados.

L/P
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C2.5. MEDIDAS PRIORITARIAS DA ESTRATEXIA

A continuación enúncianse as medidas prioritarias tras ter realizado a xornada de contraste con
axentes do sector cárnico galego.

Esta avaliación permitiu coñecer que medidas se consideraban de maior importancia, en función
das puntuacións medias outorgadas polos participantes da sesión, quedando da seguinte forma:

MEDIDA

1 M1.4.3.M. Impulsar a dixitalización do sector cárnico.

2 M3.1.5.M. Posicionar no mercado os elaborados cárnicos galegos.

3
M6.2.4.M. Aumentar a produción de insumos para alimentación animal en Galicia como medio para lograr unha maior
soberanía alimentaria, sostibilidade e resiliencia da produción cárnica.

4 M6.2.1.M. Investigar e desenvolver actuacións para a mitigación e adaptación do cambio climático.

5
M2.1.1.M. Impulsar a elaboración de produtos cárnicos (frescos, salgados, curados, conservas e cocidos) acordes ás novas
demandas dos consumidores.

6 M2.5.1.M.Mellorar o funcionamento dos matadoiros e salas de despece.

7
M3.1.2.M. Apoiar a elaboración de produtos de IV e V gama que faciliten o consumo de carne por parte dos
consumidores.

8 M3.2.4.M. Potenciar a certificación de proximidade para os produtos procedentes de Galicia.

9
M3.3.2.M.Mellorar a transparencia e rastrexabilidade facendo chegar aos consumidores información útil a través do
emprego de etiquetas e envases intelixentes.

10 M5.1.1.M. Crear un portal dedicado exclusivamente á carne galega e as súas particularidades produtivas.
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As medidas prioritarias a poñer en marcha pola Consellería do Medio Rural son as que
seguidamente se relacionan.

C3. MEDIDAS PRIORITARIAS DE AMBAS
ESTRATEXIAS PARA A CONSELLERÍA DO
MEDIO RURAL

MEDIDA

1
M1.3.1.R. Poñer en marcha ferramentas de mobilización de terras para incrementar a creación de pastos para a gandaría
extensiva e a produción de forraxes.

2 M1.4.3.M. Impulsar a dixitalización do sector cárnico.

3 M3.1.5.M. Posicionar no mercado os elaborados cárnicos galegos.

4
M6.1.3.R. Reforzar o I+D+i e os servizos de asesoramento e transferencia en sistemas de produción e técnicas para o
aproveitamento da base territorial das explotacións.

5
M6.2.4. Aumentar a produción de insumos para alimentación animal en Galicia como medio para lograr unha maior
soberanía alimentaria, sostibilidade e resiliencia da produción cárnica.

6 M6.2.1. Investigar e desenvolver actuacións para a mitigación e adaptación do cambio climático.

7
M1.2.2.R. Poñer en marcha o banco de explotacións e campañas de captación nas escolas de capacitación agraria e de
formación universitaria das familias agrarias.

8 M4.2.1.R.Mellorar o coñecemento dos custos de produción para a aplicación da Lei da Cadea Alimentaria.

9
M2.1.1.M. Impulsar a elaboración de produtos cárnicos (frescos, salgados, curados, conservas e cocidos) acordes ás novas
demandas dos consumidores.

10 M2.5.1.M.Mellorar o funcionamento dos matadoiros e salas de despece.

11
M3.1.2.M. Apoiar a elaboración de produtos de IV e V gama que faciliten o consumo de carne por parte dos
consumidores.

12 M3.2.4.M. Potenciar a certificación de proximidade para os produtos procedentes de Galicia.

13
M3.3.1.M.Mellorar a transparencia e rastrexabilidade facendo chegar aos consumidores información útil a través do
emprego de etiquetas e envases intelixentes.

14 M5.1.1.M. Crear un portal dedicado exclusivamente á carne galega e as súas particularidades produtivas.

15 M2.4.1.M.Mellorar a formación e retención de talento na industria cárnica galega.
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ANEXO I. ENTIDADES ASISTENTES ÁS
MESAS DE TRABALLO PARTICIPATIVAS

A Carqueixa SCG
Academia das Ciencias Veterinarias de
Galicia

AGACA

Agacal Agrigga Carne ASAGA

ACRUGA AGAFAC ALMOGA S. Coop. Galega

Asociación de Gandeiros Galegos de
Suprema

Asociación Pura Raza Cabalo Galego ASOGACARNE

Asoporcel ASOVEGA – CAPRIGA- BOAGA Avilugo S.L.

AVIMOS C&T de Carne de Galicia S.L. Carnes de Lalín, SCG

Cárnicas Milucho e Hijos, S.L. Carrefour Caponcito, S.L.

Centro de Recursos Zooxenéticos de
Galicia

Centro Tecnolóxico da Carne CIAM

COGAL CRAEGA
Consello Regulador das IXP de Carne de
Vacún de Galicia

Consello Regulador da IXP Lacón
Gallego

Coren - Novafrigsa
Dirección Xeral de Produción e Industrias
Agroalimentarias

El Corte Inglés Federación de Frisona Galega (FEFRIGA)
Federación de Razas Autóctonas de Galicia
(BOAGA)

Federación Galega de Porcino
(FEGAPOR)

Frigoríficos del Lea, S.L. (FRILEA) Federación Rural Galega (FRUGA)

Gallega de Distribuidores de
Alimentación, S.A. (GADISA)

GUDIAGRO Innogando

Instituto Galego de Consumo
Matadero General y Frigorífico Baixo Miño,
S.L.

Matadero Industrial Figoríficos Bandeira,
S.L.

Megaro Foods NUDESA O Rualdi

OVICA Proterga, SCG PURAGA

Sindicato Labrego Galego Sociedade Galega de Pastos e Forraxes Torre de Núñez

Universidade de Santiago de
Compostela

Universidade de Vigo Unións Agrarias

Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A.
(VEGALSA)

Xenética Fontao, S.A.
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