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Plan estratéxico DA PRODUCIÓN ecolóxica DE GALICIA 2018-2022

1. PRÓLOGO
Para Galicia, a produción ecolóxica supón algo máis que unha moda
pasaxeira. Estamos a falar dunha actividade cun forte presente e un
prometedor futuro, tanto dende o punto de vista económico como
social e ambiental. Porque todo o ecolóxico ten unha repercusión
directa na xeración de emprego e riqueza no noso agro, pero tamén
incide positivamente na preservación da natureza e contribúe a
dinamizar a sociedade, unha sociedade que cada vez se preocupa
máis por consumir produtos saudables.
Por iso a Xunta de Galicia, en estreita colaboración co sector,
impulsa este Plan estratéxico, que ten como horizonte o 2022 e que
dotará o campo dunha estratexia clara e definida para garantir o seu
crecemento a medio e longo prazo.
O documento parte dunha completa análise DAFO deste segmento
que permite asentar o seu desenvolvemento futuro en áreas clave,
como a produción, transformación e comercialización, distribución,
formación e investigación e consumo destes produtos. É dicir,
búscase cimentar o progreso do ecolóxico en Galicia ao longo de
toda a súa cadea de valor, dende o produtor ata o consumidor final,
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pasando polos operadores, comercializadores e distribuidores,
porque todos eles achegan unha parte esencial.final, pasando polos
operadores, comercializadores e distribuidores, porque todos eles
achegan unha parte esencial.
Cómpre destacar o papel activo e protagonista do propio sector,
que é o que lidera o Plan e lle engade valor a este traballo, xa que
son os propios operadores os que definen a situación de partida e os
obxectivos que se perseguen. Co apoio da Administración, pártese
dun enfoque transversal que implica diferentes departamentos,
consonte as características da produción ecolóxica que non só
abrangue produtos da terra senón tamén do mar, e inclúe os
propios da agricultura ata outros centrados na gandería e mesmo
na acuicultura.
Este documento, baseándose na citada análise do sector,
desenvolve toda unha estratexia na que se definen e se concretan
obxectivos, áreas de actuación e liñas de traballo. O apoio prestado
polo Goberno materialízase por diferentes vías: por medio de
recursos financeiros, da implantación de políticas de ordenación,
fomento e promoción que garantan a boa marcha do sector nos
vindeiros anos. Fíncanse así uns fundamentos sólidos para o seu
desenvolvemento posterior no mercado nacional e no internacional,
no cal está chamado a expandirse.
Estes labores enmárcanse nas directrices europeas, nacionais e
rexionais a prol do sector, que promoven a súa vertebración e o
seu afianzamento como actividade económica, pero tamén como
unha orientación social, cultural e de consumo máis que emerxente,
realmente consolidada.
É preciso, polo tanto, agradecer o esforzo e a implicación de
todos os axentes públicos e privados que fixeron posible a posta en
marcha desta planificación estratéxica e reiterar o compromiso da
Xunta con este sector en particular e co eido agroalimentario galego
en xeral, que se perfila, día a día, como unha das actividades máis
puxantes do futuro da nosa terra.
Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
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2. INTRODUCIÓN.
ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN
As prácticas e valores que se promoven dende a agricultura
ecolóxica encóntranse defendidos, ao longo de toda a cadea
alimentaria, cada vez con maior intensidade. Crecen, nos últimos
anos, tanto o número de produtores e industrias como o número
de consumidores concienciados e preocupados, non soamente pola
preservación do medio, senón tamén pola súa saúde. E é que a
agricultura ecolóxica responde ben á demanda destas inquedanzas,
baseando a produción dos alimentos no respecto do medio e do
contorno rural, no benestar animal e no mantemento e mellora da
fertilidade do solo; con prácticas agrícolas que fomentan o equilibrio
do ecosistema e a súa biodiversidade; onde os recursos úsanse,
ademais, dunha forma óptima e sustentable. A agricultura ecolóxica
supón, tamén, unha resposta importante de cara á garantía na
obtención de alimentos saudables, ofrecendo ao consumidor unha
alternativa en alimentación nutritiva e satisfactoria.
PPor outra banda, restaurar, preservar e mellorar os ecosistemas
relacionados coa agricultura son actividades prioritarias contempladas
no Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020
e, en coherencia coas directrices deste programa, nace o presente
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Plan estratéxico da produción ecolóxica de Galicia para o período
2018-2022; un documento integral que define a estratexia básica
para agricultura ecolóxica desta rexión, establecendo liñas de acción
que gocen de fundamentos sólidos e de consenso socioeconómico de
base; e que funcionará como elemento guía para a implementación
da estratexia que se vai levar a cabo en materia de alimentación
ecolóxica en Galicia.
Xa son varias as CC.AA. que teñen redactado e posto en marcha
plans de apoio ao sector ecolóxico, destacando Andalucía con
tres plans estratéxicos publicados. A nivel nacional, o Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente conta coa
Estratexia para o Apoio á Produción Ecolóxica 2014-2017, que
substitúe o anterior Plan de 2013; e a nivel europeo, a Comisión
das Comunidades Europeas aprobou o Plan de acción para o futuro
da produción ecolóxica da Unión Europea no ano 2014. Todos
eles inclúen medidas para o fomento da produción ecolóxica, o
apoio á produción, á transformación e comercialización, así como
á formación, perseguindo a mellora do nivel de confianza dos
consumidores.
O Plan estratéxico da produción ecolóxica de Galicia 2018-2022
vincula todos e cada un dos elos implicados na elaboración dos
produtos ecolóxicos, incluíndo medidas de apoio e de impulso á
produción, transformación, distribución, comercialización e consumo
de produtos ecolóxicos, cun modelo de intervención integral en toda
a cadea de valor, constituíndo, en Galicia, unha rede de produción
ecolóxica competitiva económica e socialmente. Establécese o deseño
dunha estratexia a medio-longo prazo para o desenvolvemento da
agricultura ecolóxica en Galicia, a partir da implicación e do traballo
coordinado de operadores/as, Administración pública, centros
tecnolóxicos e, por suposto, do Consello Regulador de Agricultura
Ecolóxica de Galicia (Craega).
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Este Plan estratéxico pretende sentar as bases que permitan ao
sector da agricultura ecolóxica crecer mediante o establecemento de
sinerxías interadministrativas, para iso faise necesaria a implicación
das distintas consellerías e a súa coordinación de cara ao traballo
conxunto e a mellora da súa transversalidade. A agricultura ecolóxica,
a parte do interese social e medioambiental, atinxe a distintos
ámbitos como a saúde, a educación, a investigación e innovación, e

a empregabilidade, entre outras; polo que a mellora da coordinación
favorecerá a accesibilidade e a operatividade en tarefas como a
promoción, comercialización, transferencia tecnolóxica, formación,
etc.
A agricultura ecolóxica galega ten a oportunidade de desenvolverse
con todas as súas potencialidades reais, e a elaboración deste Plan
estratéxico supón un verdadeiro impulso no sector. Primeiro, para
dar a coñecer a realidade contextual actual dos produtos ecolóxicos
galegos, e segundo, para facernos coñecedores do camiño a seguir
para alcanzar, entre todos, o verdadeiro valor e recoñecemento da
produción ecolóxica galega.
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3. DESCRICIÓN DA METODOLOXÍA
Para a elaboración do Plan estratéxico leváronse a cabo diferentes
procedementos co fin de obter a maior información contrastada
posible (Gráfico 1). Constituíuse un grupo de traballo coa Consellería
do Medio Rural, Consellería do Mar, Craega e a empresa redactora
do Plan estratéxico. A participación do sector concretouse en
enquisas específicas, reunións sectoriais e reunións específicas; e foi
completada cos datos estatísticos sectoriais específicos dispoñibles.
Dentro dos seis tipos de enquisas realizadas, cabe destacar que
as destinadas aos produtores foron tamén específicas segundo o
tipo de produción: animal, vexetal, e de algas e/ou acuícola animal.
Esta é a relación dos tipos de enquisas:
■■

Produtores inscritos no Craega.
•

Produción vexetal.

•

Produción animal.

•

Algas e/ou produción acuícola animal.
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■■
Industrias, comercializadoras e importadoras inscritas no
Craega.
■■

Organizacións agrarias e entidades de aconsellamento.

■■
Asociacións/grupos de consumidores ecolóxicos e asociación
de consumidores en convencional.
■■

Tendas de venda polo miúdo que venden produtos ecolóxicos.

■■

Distribuidoras.

Plan estratéxico foron de especial relevancia, tanto a desenvolvida
co sector industrial, como a das asociacións máis representativas no
eido da produción ecolóxica en Galicia.
Coa información recompilada das citadas actividades, elaborouse
unha análise DAFO da situación actual do sector ecolóxico galego.
Atendendo a esa análise, establecéronse as áreas de actuación,
ordes e accións que se van levar a cabo no período 2018-2022.

Realizáronse tres reunións sectoriais: dúas con produtores,
en dúas localizacións distintas e representativas do territorio
galego –Monforte de Lemos e Santiago de Compostela-; e unha
cos operadores das industrias que aglutinaban ás empresas
elaboradoras, transformadoras, comercializadoras e importadoras,
en Monforte de Lemos.
As reunións específicas levadas a cabo para a elaboración do
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Gráfico 1: Esquema metodolóxico da elaboración do Plan estratéxico. Elaboración propia.
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4. ANÁLISE DO SECTOR
4.1. A SITUACIÓN DE ESPAÑA EN EUROPA E NO MUNDO
Segundo os últimos datos dispoñibles, dos 179 países que en 2015
contaban con actividades relacionadas coa agricultura ecolóxica,
España é o cuarto país do mundo con maior superficie dedicada
á agricultura ecolóxica despois de Australia, Arxentina e Estados
Unidos; 1,97 millóns de hectáreas do total das 50,9 repartidas polos
cinco continentes. De entre todos os usos da terra, España destaca
pola súa superficie dedicada a cultivos permanentes como oliveiras,
viñedos e nogueiras, que representan, en total, o medio millón de
hectáreas (FiBL e IFOAM, 2017).
Por outra parte, España é o cuarto país do mundo que maior
crecemento rexistrou en canto á superficie dedicada á agricultura
ecolóxica no último ano –de 2014 a 2015-, así como o primeiro país
de Europa que máis creceu en vendas, neste mesmo último período,
cun incremento do 24,8%. Este enorme crecemento rexistrado nos
últimos anos, fai que España se sitúe como o décimo país do mundo
con maiores vendas polo miúdo cun total de 1498 millóns de euros
facturados en 2015 (Gráfico 2). Un volume económico significativo,
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Gráfico 2: Mercado global. Os países cos mercados máis grandes de agricultura ecolóxica en 2015.
En The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017.

mais aínda moi lonxe dos seus países veciños europeos, Alemaña
e Francia, que facturaron un 575% e 369% máis que España,
respectivamente.
O número de produtores mundiais en agricultura ecolóxica
creceu de 200 mil a 2,4 millóns no período de 1999 a 2015; sendo
África e Asia os continentes que, con moita diferenza, contan
cunha maior porcentaxe de produtores. España é o terceiro país
de Europa con maior número de produtores, despois de Turquía e
Italia; contabilizando en 2015 un total de 34.673, dos cales, 166 se
correspondían con importadores, e 72 con exportadores.
Como termo medio a nivel mundial, un consumidor destina, per
cápita, 10,30 euros ao ano en produtos ecolóxicos. Países europeos
como Suíza, Dinamarca e Suecia están á cabeza mundial con 262,
191 e 177 euros, respectivamente, segundo datos de 2015 (FiBL e
IFOAM, 2017); mentres que España en 2016 situouse nun consumo
per cápita de 36,33 € (MAPAMA).
10

4.1.1. A cesta da compra ecolóxica e convencional
Diferenzas entre as seis liñas de produtos máis mercados en
ecolóxico e en convencional por valor.
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4.2. A SITUACIÓN DE GALICIA EN ESPAÑA
En 2015 Galicia contaba con 20,3 mil hectáreas adscritas á
agricultura ecolóxica do total das 1,9 millóns de hectáreas distribuídas
por todo o territorio español, que en termos de porcentaxe, supón
o 1,03% do total da superficie agraria en agricultura ecolóxica
(Gráfico 3). Porcentaxe non moi elevada en comparación con
Andalucía ou Castela A Mancha, mais por encima de Cantabria, País
Vasco, A Rioxa, Canarias, Madrid e Asturias. Un dato que cómpre
destacar é que, mentres Galicia se atopa nos últimos postos na
porcentaxe de superficie agraria en conversión para ese mesmo
ano, é a comunidade autónoma con maior porcentaxe de superficie
cualificada en ecolóxico no primeiro ano.

Gráfico 3: Superficie agraria ecolóxica, en porcentaxe, por
comunidades. Ano 2015. Elaborado a partir do MAPAMA, 2016.

11

Plan estratéxico DA PRODUCIÓN ecolóxica DE GALICIA 2018-2022

En canto á produción, Galicia destaca no sector animal, sendo a
primeira comunidade autónoma de España en número de explotacións
gandeiras de bóvidos para leite (95 explotacións), o que se traduce
en máis de 9,7 mil quilos de leite cru e máis de 911 mil quilos de
iogur, e que supoñen as maiores contribucións ao Estado español
con case o 61% e o 54% da produción total respectivamente.
Tamén destaca en produción de aves de curral para carne, sendo
a segunda comunidade despois de Cataluña (30 e 26 explotacións
respectivamente), e en apicultura, que despois de Andalucía (64
explotacións en 2015), contaba, segundo os últimos datos de 2017,
con 42 explotacións (Craega, 2017). Outra contribución significante
son os máis de 12,5 millóns de ovos que se producen en Galicia
(MAPAMA, 2016), e que despois de Andalucía, contribúen en maior
medida á produción española con máis do 26% da cantidade total.
Acompañando a realidade contextual anterior, Galicia é a terceira
comunidade autónoma de España con maior superficie dedicada a
pastos e prados permanentes con arredor de 1,2 mil hectáreas,
despois de Andalucía e Cataluña.
En produción acuícola, Galicia é unha gran produtora de mexillóns
contribuíndo con máis da metade de toneladas en peso vivo á
produción total española. As plantas acuícolas e as algas prodúcense
en gran cantidade en Galicia, sendo a segunda produtora española
despois de Andalucía.
Galicia tamén destaca en certas actividades industriais, como
na elaboración de produtos lácteos ecolóxicos, contando con 15
industrias dun total das 141 españolas, o que a sitúa na segunda
posición despois de Andalucía. E máis amplamente, en canto ás
industrias de produción animal, Galicia contando co 7% das industrias
ecolóxicas totais españolas, trátase da terceira comunidade
autónoma con maior número de industrias dedicadas a este tipo de
actividades (87 galegas dun total de 865 industrias de produción
animal españolas) (MAPAMA, 2016).
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4.3. PROFUNDANDO NO SECTOR GALEGO
4.3.1. A Galicia da produción ecolóxica
A superficie inscrita en agricultura ecolóxica na comunidade
galega case se triplicou nos últimos anos, como se pode apreciar
no Gráfico 4, pasando de 13,6 mil hectáreas en 2014 a 31,9 mil en
2017. É Pontevedra, seguida da Coruña, a provincia que presenta
un maior incremento nestes tres últimos anos, arredor dun 470%
e 179%, respectivamente. En valores absolutos, é Lugo a provincia
que conta con maior superficie adscrita (14,9 mil hectáreas en 2017);
pola contra, A Coruña, xunto con Pontevedra, son as provincias que
contan con menor superficie, e, xuntas, supoñen menos dun 28%
da área total.
Como xa se indicou no apartado anterior, Galicia destaca pola
superficie dedicada a pastos e prados permanentes (Gráfico 5),
12 mil hectáreas que supoñen máis do 39% do total da superficie
agraria galega declarada en agricultura ecolóxica. Lugo e Ourense
son as provincias que máis territorio designan a este tipo de

cultivo. O cultivo de pastos pobres, isto é, terreo forestal con carga
gandeira e/ou pecoreo, supón arredor do 39% da superficie agraria
ecolóxica da comunidade, volvendo a destacar as provincias de Lugo
e Ourense con maior superficie declarada . Por dimensión, o terreo
inscrito en ecolóxico para uso forestal e de plantas silvestres (sen
uso gandeiro) é importante, con 1,44 mil hectáreas distribuídas por
toda a comunidade, e concentrándose gran parte delas na provincia
de Lugo.
Galicia destina tamén unha boa parte do seu territorio ao cultivo
en ecolóxico de froitos secos, principalmente ao cultivo de castañas
con 3.120 hectáreas de soutos. Lugo é a primeira provincia, seguida
de Ourense. O cuarto tipo de cultivo máis importante en Galicia, en
canto á superficie de terreo abarcada (1,1 mil hectáreas), son as
pradeiras e pastos temporais para a alimentación animal.
O cultivo de froitas das zonas climáticas temperadas tamén ten
a súa relevancia no territorio galego, sobre todo o de mazás, con
arredor de 350 hectáreas de solo cultivado; abarcando, de novo, a
provincia de Lugo arredor do 73% desta superficie. As hortalizas

Gráfico 4. Evolución da superficie total dedicada á agricultura ecolóxica por provincias en
Galicia. Elaboración propia a partir das memorias anuais presentadas polo Craega.
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Gráfico 5. Superficie dos principais tipos de cultivo da agricultura ecolóxica
de Galicia en hectáreas. Elaboración propia a partir do Craega 2017.
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frescas, millo forraxeiro, trigo duro ou viñedos para vinificación, son
cultivos tamén moi representativos, pois abranguen, cada un deles,
máis de 315 hectáreas de superficie.
O número de operadores en agricultura ecolóxica creceu de forma
exponencial dende as primeiras adscricións ata o presente (Gráfico
6), sobre todo o número de produtores. De feito, o número de
produtores case cuadriplica o número de elaboradores existentes na
actualidade en Galicia; 828 produtores e 239 elaboradores en 2017.
Lugo é a provincia con maior número de operadores (432), seguida
de Pontevedra (259), A Coruña (219) e Ourense (157) (Gráfico 6).

Gráfico 6. Evolución do número de adscritos en agricultura ecolóxica en
Galicia: produtores, elaboradores e total de operadores. Elaborado a partir
do Craega.

En correspondencia co tipo de uso da superficie, o número de
produtores animais é máis elevado nas provincias de Lugo e Ourense
(215 e 72, respectivamente) que na Coruña e Pontevedra (53 e 28
operadores). A Coruña e Pontevedra destacan por agrupar a maior
parte dos seus operadores na produción de cultivos vexetais (95 e
126), aínda que sen chegar, tanto neste tipo de produción como nas
demais, ao número de operadores de Lugo (149). A acuicultura, no
entanto, soamente ten representación nas provincias de Pontevedra
e A Coruña; e o mesmo ocorre coa recolleita de algas (Gráfico 7).
Pontevedra é a provincia con maior número de elaboradores (63),
seguida de Lugo (60) e A Coruña (46); mentres que a concentración
de comercializadores é moi parella en todas as provincias. En 2017
todas as provincias contaban cunha representación moi similar en
importación/exportación agás a provincia de Lugo que non contaba
con operadores neste senso.

Gráfico 7. Número de operadores por provincia detallados por tipo de
produción. Elaboración propia a partir de datos do Craega 2017.

Galicia conta con 135 industrias relacionadas coa produción
vexetal e 87 relacionadas coa produción animal (Craega, 2017);
todas bastante ben distribuídas entre as catro provincias. De entre
as industrias relacionadas coa produción vexetal destacan aquelas
de elaboración e conservación de froitas e hortalizas (34), sobre
todo de manipulación e envasado de produtos de horta e froitas
frescas (14); de elaboración de produtos de panadería (27) e de
elaboración de bebidas (32), coas adegas e embotelladoras de viño
á cabeza (17). De entre as industrias relacionadas coa produción
animal destacan aquelas destinadas á elaboración e conservación
de carne e produtos cárnicos (30), habendo 17 matadoiros e salas de
despezamento en Galicia; as elaboradoras de produtos lácteos (15);
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as industrias de elaboración e conservación de peixes, crustáceos e
moluscos (22) e as elaboradoras de mel (12).
Os produtos certificados en ecolóxico polo Craega alcanzaron
un volume de vendas total de máis 59 millóns de euros no ano
2017, cun incremento con respecto ao ano anterior do 41.52%. No
gráfico 8 pódese ver este volume total de vendas desagregado nos
produtos que máis contribúen ao volume de negocio. Destacan
aqueles elaborados a partir da produción animal como o leite e a
carne e os seus derivados, as conservas de peixe, os pensos e a
alimentación animal, os ovos, etc., que xuntos supuxeron para o ano
2017 máis do 78% do movemento económico.
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Gráfico 8. Volume de negocio en euros (€) dos principais produtos certificados en ecolóxico no ano 2017.
Elaboración propia a partir de datos do Craega 2017.
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4.3.1.1. Análise por sectores da agricultura ecolóxica en Galicia
A continuación, preséntase unha pequena descrición dos principais
sectores con maior impacto económico na agricultura ecolóxica de
Galicia. Unha listaxe, ordenada de maior a menor, segundo o volume
económico xerado no ano 2017.
1) Leite e derivados
A totalidade do leite producido en ecolóxico en Galicia é leite de
vaca; 95 explotacións leiteiras e 15 industrias de elaboración de
produtos lácteos no ano 2017. Case 9 millóns de quilos de leite cru
producido, 911 mil quilos de iogur, 63 mil quilos de queixo e 7,5 mil
quilos de nata, sitúan a este sector na cabeza en volume de vendas.
De feito, en total, o leite e os seus derivados xeraron máis de 18
millóns de euros en vendas no ano 2017; un 40,61% máis que no
ano 2016.
2) Carnes e derivados
Sector formado por 269 explotacións gandeiras, das cales a
maior parte son explotacións bovinas (164), tamén 34 ovinas, 47
avícolas, 10 caprinas e 11 porcinas. En total, case 1.129 mil quilos
de carne producidos no ano 2017, principalmente de polo (84,23%)
e de vacún (12,75%). En termos económicos, o sector das carnes
e derivados incrementa cada ano o seu volume de produción e
vendas. Particularmente espectacular foi o crecemento rexistrado
no período 2016-2017, máis dun 27% de incremento no volume de
negocio do ano 2016 ao ano 2017; o segundo máis forte en Galicia
despois do sector da acuicultura e recolleita de algas. Dentro deste
sector encontrámonos cunha problemática que vén de vello coa
carne de vacún: a maior parte da produción non se comercializa en
ecolóxico. Unha das posibles explicacións é o prezo medio do vacún
ecolóxico en España. Segundo un estudo do ano 2008 (Agronovo
Ecoloxia S.L., estudo de mercado de vacún ecolóxico en España), o
prezo medio do vacún ecolóxico en España era de 4,09 €/kg canal
e os produtores en Galicia tiñan un prezo en convencional de entre
4,65 e 4,90 €/kg canal.
Por outra parte, cabe destacar un tipo de produción, case
inexistente en España, que se abre camiño no sector cárnico
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ecolóxico: a produción de coello. Durante este ano está proxectado
que saia por primeira vez ao mercado, cunha estimación duns
20.000 coellos certificados en ecolóxico. Isto é grazas ao traballo en
conxunto da Consellería do Medio Rural e o Craega na aprobación
da norma técnica para este tipo de produción, xa que ata o de agora
non existía ningunha normativa que a regulase.
3) Conservas de peixe
As conservas de peixe en ecolóxico xeraron, no ano 2017, case
7,8 millóns de euros en Galicia. É a partir do ano 2009 cando
estas empezan a ter relevancia no conxunto da economía da
produción ecolóxica galega, ata situarse como o terceiro sector
máis contribuínte a partir do ano 2010. É importante destacar que
Galicia conta con 22 industrias de elaboración de peixes, crustáceos
e moluscos (Craega, 2017) e a totalidade da produción, no senso
desta actividade, corresponde cos mexillóns; polo que se deduce
que Galicia é unha forte elaboradora de conservas de peixe e unha
importante produtora de mexillóns e algas.
4) Pensos e alimentación animal
Galicia multiplicou por catro o número de industrias de penso
para o gando e para os animais de granxa nos últimos anos (1
industria en 2014, 2 industrias en 2015 e 4 industrias en 2017). No
ano 2014 o volume de negocio foi de 3,7 millóns de euros, mentres
que no ano 2017 foi de 4,6 millóns de euros. Trátase dun volume
económico que destaca entre a maioría das actividades no eido
da produción ecolóxica. Temos unha total dependencia, doutros
países e comunidades autónomas, dos ingredientes para facer estes
pensos. Os cereais acostuman ser españois e as proteaxinosas de
diferentes países.
5) Outros elaborados
Neste sector inclúense todos os produtos elaborados que non
están nos outros sectores como poden ser xeados, preparados de
plantas aromáticas e medicinais, deshidratados de orixe vexetal,
etc.
18
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6) Ovos e derivados
No ano 2017 producíronse máis de 14.5 millóns de ovos nas 21
explotacións avícolas para posta (inclúe as de cría), distribuídas
por todo o territorio galego. Así mesmo, parte desta materia
prima transformouse nas 8 industrias existentes relacionadas coa
produción de ovos da comunidade. Isto xerou un volume de vendas
de 3,5 millóns de euros en 2017, un 70,03% máis que en 2015.
7) Bosque e recolleita silvestre
A actividade económica derivada do bosque e da recolleita
silvestre flutuou bastante nos últimos 7 anos. Sen unha tendencia
clara de crecemento ou de decrecemento, o volume de vendas
xogou, por debaixo e por enriba, do millón de euros dende 2010
ata a actualidade. Para 2017, nunha superficie de 3.121 hectáreas
dedicadas ao terreo forestal e plantas silvestres, o volume de
negocio xerado foi de 2,13 millóns de euros, un 24.58% máis que
no ano anterior.
8) Viños, licores, sidras e vinagres
O número de industrias de elaboración de bebidas ascende a 32
(Craega, 2017): 6 son de cervexas e derivados, 17 entre adegas
e embotelladoras de viño, e 4 fábricas de bebidas alcohólicas
procedentes da fermentación doutras froitas distintas ás uvas. Entre
todas elas xerouse en 2017 un volume de negocio de 1,65 millóns de
euros, máis do dobre que no ano 2012.
9) Produtos apícolas
En Galicia hai unhas 14.5 mil colmeas repartidas en 42 granxas
apícolas que xeraron 114 mil quilos de mel e 7 mil quilos de pole en
2017. O volume de vendas para este mesmo ano foi de 1,58 millóns
de euros, un 70% máis que no ano 2011.
10)Acuicultura e recolleita de algas
Analizando a actividade que se realiza neste sector, destaca
a Analizando a actividade que se realiza neste sector, destaca a
produción de mexillóns, que ocupa a totalidade da acuicultura animal
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con 1.684 toneladas producidas en 2017; e a produción de plantas
acuáticas (incluídas as algas), que alcanzou as 449 toneladas. Galicia
contaba no ano 2016 con 23 produtores de acuicultura animal e
con 5 produtores de plantas acuáticas. Por outra parte, o sector da
acuicultura e da recolleita de algas foi o sector que máis medrou
economicamente dende o ano 2015 ata o ano 2016, cun incremento
de máis do 68% do volume de negocio, pasando dos 794 mil euros
aos 1,3 millóns de euros.
11) Hortalizas
No ano 2017, a superficie destinada ao cultivo de hortalizas de
180 hectáreas (Craega, 2017), e para ese mesmo ano, supuxo un
volume de vendas de 1,12 millóns euros, case un 39% máis que
o ano anterior. Cabe destacar que un número moi significativo
de industrias dedicadas á elaboración e conservación de froitas e
hortalizas, son industrias de manipulación e envasado de produtos
hortofrutícolas frescos (14 de 34 industrias).
12) Aceites
Galicia destina 29,42 hectáreas de terreo ao cultivo de oliveiras
para aceite, que produciron 8 toneladas de olivas en 2016. Na nosa
comunidade temos dous muíños de aceite en funcionamento nas
provincias de Ourense e Lugo. Por outra parte, é importante o
volume de vendas xeradas en 2017, un total de 1.46 millóns euros.
13) Froiteiras
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De maior a menor, en termos de extensión de superficie de cultivo, é
a produción de froitos secos a que máis achega á comunidade galega,
seguida da produción de froitas de zonas climáticas temperadas,
das froitas de zonas climáticas subtropicais e tropicais, das bagas
e dos cítricos (Craega, 2017). Galicia destina á produción de froitos
secos un total de 3.130,53 hectáreas de cultivo; principalmente de
castañas (1.756 hectáreas cunha produción estimada de 17.234
toneladas) e, en menor medida, de noces (9,44 hectáreas e 5,89
toneladas de produción estimada). A maior parte da superficie
destinada ao cultivo de froitas das zonas climáticas temperadas
(350,19 hectáreas) é de froitas de pebida (337,37 hectáreas), e,
principalmente, toda a produción corresponde ao cultivo de mazás
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(334,62 hectáreas e 7.471 toneladas de produción); mais tamén o
cultivo de froitas de óso ten o seu espazo no territorio galego (12,81
hectáreas), coas cereixas como a principal froita producida desta
categoría (5,10 hectáreas e 64 toneladas de cereixas producidas). A
produción de kiwis ocupa case a totalidade da extensión de terreo
dedicada ao cultivo de froitas das zonas climáticas subtropicais e
tropicais, con 17,42 hectáreas e arredor de 60 toneladas producidas
en 2017. A extensión dedicada ao cultivo de bagas é similar á destinada
ao cultivo de kiwis (17,41 hectáreas); sendo outras bagas variadas
(39,59 hectáreas) o cultivo máis significativo desta categoría en
superficie e o de framboesas en produción estimada (6,34 hectáreas
e 89,4 toneladas). Os cítricos producidos en 2017 foron os limóns e
as limas ácidas con 8,15 hectáreas, seguidos das laranxas, con 0,46
hectáreas, e as mandarinas e clementinas con 0,19 hectáreas. En
2017 o volume de negocio xerado da venda dos distintos tipos de
froitas foi o dobre do ano anterior, acadando 1.120.420,49 euros.
Podemos mencionar que a maior parte da produción froiteira vai
á industria elaboradora, cun baixo valor engadido para o produtor.
14) Panificación
O número de industrias panificadoras medrou de 12 a 27 dende
o ano 2014 ata o ano 2017, no entanto, o volume de negocio
incrementouse nestes anos ata 705 mil euros.
15) Conservas vexetais
Despois do incremento do volume de negocio xerado polas
conservas vexetais, entre o ano 2014 e 2015, que foi de máis de
414 mil euros (pasou de 307 mil a 722 mil euros); no ano 2017,
o importe é similar ao ano anterior, xa que parte da facturación
dos anos anteriores, non eran realmente conservas vexetais, senón
elaborados de cogomelos, que definitivamente, en 2016 foron
consideradas como “Outros elaborados”. O número de industrias de
conservas, semiconservas e zumes vexetais da comunidade galega
é de 9.
16) Tubérculos
Na actualidade, case toda a superficie destinada en ecolóxico á
produción de tubérculos é de patacas: 9,46 hectáreas de patacas
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dun total de 9,89 hectáreas destinadas a tubérculos e raíces no
ano 2017; o restante da superficie está destinada maioritariamente
ao cultivo de nabos. No entanto, aínda que tanto a superficie de
cultivo como as producións seguen unha tendencia de aumento nos
últimos anos, o volume de vendas dende 2016 decreceu un 52,18%,
pasando dun movemento de 21 mil euros en 2015 (cifra máis alta
acadada) a un movemento de menos de 8 mil euros en 2017. Este
último ano rompeuse unha tendencia de crecemento exponencial
que se viña rexistrando dende o ano 2012. Por outra parte, o número
de industrias de fabricación de produtos de moenda, amidóns e
produtos amiláceos creceu de 3 a 7 do ano 2015 ao ano 2016.
17) Cereais
A superficie dedicada ao cultivo de cereais en Galicia ascende
a 168,80 hectáreas, das cales a maior porcentaxe está destinada
ao cultivo de trigo, principalmente trigo duro (104,70 hectáreas),
centeo e tranquillón (39,68 hectáreas) e millo grao e mestura de
mazaroca de millo (23,55 hectáreas) (Craega, 2017). Na totalidade
desta superficie prodúcense, aproximadamente, unhas 356,57
toneladas de cereais repartidas da seguinte maneira: 249 toneladas
de trigo duro, 75 toneladas de centeo e tranquillón e 32 toneladas
de millo grao e mestura de mazaroca de millo. O volume de negocio
que se xera neste sector é un dos máis baixos, (5.413 euros).
4.3.1.2. Percepción e consumo de alimentos ecolóxicos en Galicia
A continuación expóñense os resultados máis relevantes do terceiro
barómetro realizado sobre o consumo de alimentos ecolóxicos en
Galicia (Craega, 2017). Para a obtención dos datos realizáronse un
total de 770 enquisas telefónicas, calculando a mostra tomando como
base a poboación residente en Galicia de máis de 18 anos (padrón
municipal de habitantes, 2017, IGE). Estableceuse a porcentaxe das
enquisas por estratos territoriais en función do volume de poboación
de cada concello, de forma que se realizaron o 30% das enquisas
(231 enquisas) en poboacións de menos de 10 mil habitantes, un
33,6% destas (259 enquisas) en poboacións de entre 10 mil e 50
mil habitantes, e o restante 36,4% (280 enquisas) en poboacións de
máis de 50 mil habitantes.
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Para o 80% dos enquisados, o criterio de compra que máis teñen en
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conta á hora de mercar un alimento é a calidade do produto, seguido
do prezo (>65% dos enquisados). De forma xeral, entre un 10 e un
30% dos enquisados basean as súas decisións en criterios como a
frescura, a procedencia, a marca do produto e o establecemento de
compra, e menos dun 5% dos consultados réxense pola certificación
de calidade dos produtos ecolóxicos para comprar. Case o 90%
da mostra total ten por lugar habitual de compra de alimentos o
supermercado preto da casa e menos dun 10% elixe as tendas
especializadas. Concretamente, o pan é o produto que máis compra
a poboación galega en tendas especializadas (>65%). Seguido está
o peixe (arredor dun 45%), a carne (arredor dun 43%) e as froitas
e hortalizas (arredor dun 35%). En canto ao nivel de consumo,
soamente un 15% dos enquisados consomen produtos ecolóxicos
todos os días; para o cálculo desta porcentaxe só se tiveron en
conta o conxunto dos consumidores, é dicir, aqueles individuos que
polo menos consomen unha vez ao ano algún produto ecolóxico e
que supoñen actualmente o 47,3% do total. Os produtos consumidos
con maior frecuencia son a froita, os vexetais e as verduras frescas,
representando máis do 50% do total dos produtos consumidos, a
continuación encóntranse o consumo de ovos, que os elixe de forma
habitual case o 40% da poboación en Galicia.
De entre os adxectivos que máis proxectan unha imaxe positiva
para incentivar as compras de alimentos encóntranse “do país” no
que concorda case o 40% da poboación; “caseiro” e “natural”, con
arredor dun 35% de adeptos cada un; “ san”, cunha percepción de
entre o 25 e o 30%; “ecolóxico”, con case o 25%; “artesanal”, cun
17%; e “bio”, con menos dun 5% de seguidores. Por outra parte,
un 90,4% das persoas galegas coñecen, ou teñen oído falar, de
alimentos ecolóxicos, mentres que un 9,5% aínda nunca oíu falar;
considerando que a televisión foi o medio polo cal chegaron a
coñecelos en maior medida (case o 45%), seguido da promoción
nos establecementos habituais de compra (>20%) e por medio de
familiares, amigos e coñecidos (tamén >20%).
A característica que máis asocia a poboación galega cos alimentos
ecolóxicos é estar libres de pesticidas químicos (case nun 55% dos
casos), pero tamén a característica de ser alimentos máis sans e
naturais (algo máis dun 45%). No entanto, o recoñecemento efectivo
e real do logotipo do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de
Galicia redúcese a un 6,8% dos enquisados. O resto non o coñece
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ou ofrece descricións erróneas do logotipo.
O prezo supón a principal razón para non aumentar o consumo
dos produtos ecolóxicos, e nisto concorda máis da metade dos
enquisados. Mais tamén outra razón de peso para o conxunto da
poboación é o feito de que non lles resulta doado encontralos nos
establecementos de compra habitual (esta razón confírmaa case
o 40% das persoas), sobre todo no caso da carne fresca e dos
conxelados. No caso contrario, de entre as motivacións para comprar
produtos ecolóxicos, destacan aquelas relacionadas coa saúde, con
case o 35% das afirmacións, e o sabor, con algo máis do 17% das
persoas consultadas de acordo.
4.3.2. A Galicia da agricultura convencional
Galicia destina á agricultura convencional preto de 3 millóns de
hectáreas de superficie agrícola (Gráfico 9). Case o 61% destas
teñen un uso forestal mentres que, a superficie cultivada, suma en
Galicia 446 mil hectáreas maioritariamente de cultivos herbáceos
(81%) e leñosos (14%). Por provincias, son A Coruña e Lugo as que
acaparan maior superficie de cultivos herbáceos de Galicia, mentres
que Ourense é a que maior porcentaxe de terras destina a cultivos
leñosos da comunidade. De entre os demais usos do territorio,
sobresae tamén en magnitude a superficie destinada a prados,
pasteiros e pasteiros arbustivos con 446 mil hectáreas de terreo,
sendo Lugo a provincia que maior porcentaxe brinda a este tipo de
uso con 181 mil hectáreas, máis do 40% do total.
Galicia destaca en agricultura convencional tamén pola produción
animal, sobresaíndo o número de explotacións de bóvidos (32.983)
e as explotacións ovinas (21.709). As explotacións para a cría de
porcino son menos en número (1.329), pero non entanto o número
de prazas é moito mías elevado que o número de vacas e de cabezas
de gando ovino; 808.063 prazas de porcino fronte a 549.094 vacas
e 229.285 cabezas de gando ovino. O número de granxas avícolas
é importante da mesma maneira (904), sobre todo as de produción
de carne (803) (MAPAMA, 2014).
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Arredor de 2.296 industrias agroalimentarias distribúense por
toda Galicia. En número sobresaen as de bebidas (498), seguido das
industrias de procesado de peixes e mariscos (168) e das industrias

Gráfico 9. Distribución da superficie agrícola de Galicia en miles de hectáreas
no ano 2015. Elaborado a partir de estatísticas do Medio Rural.
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cárnicas (157). Mais tamén relevantes son aquelas dedicadas ao
sector lácteo (104) e á alimentación animal (57) (INE, 2016).
4.3.3. As mulleres e os mozos na produción ecolóxica galega
Atendendo á estrutura da poboación agraria, fomentar a
instalación de mulleres e mozos no sector agrario é fundamental,
xa que existe un elevado número de agricultores que abandonan a
actividade sen atopar sucesor.
É necesario desenvolver medidas que incentiven este proceso, co
fin de xerar alternativas de emprego, mellorar a calidade de vida e
diversificar a economía das zonas rurais.
No eido da produción ecolóxica, afortunadamente, o número de
mulleres e mozos emprendedores está en continuo crecemento. Na
actualidade, o 34,70% dos operadores do Craega son mulleres.
A incorporación de mozos ao sector ecolóxico é notable, un 7,92%
das solicitudes presentadas no ano 2016, en relación á incorporación
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5. CERTIFICACIÓN E CONTROL
de mozos á actividade agraria, 49 eran incorporacións a explotacións
en ecolóxico, das que 19 eran mulleres.
A produción ecolóxica, tamén chamada biolóxica ou orgánica, é
un sistema de xestión e produción agroalimentaria que combina
as mellores prácticas ambientais xunto cun elevado nivel de
biodiversidade e preservación dos recursos naturais; así como
a aplicación de normas exixentes sobre o benestar animal, coa
finalidade de obter unha produción conforme as preferencias de
determinados consumidores polos produtos obtidos a partir de
substancias e procesos naturais. A produción agraria ecolóxica
constitúe un método diferenciado de produción de alimentos, que é
conveniente regular asegurando a transparencia en todas as fases,
tanto da produción como da elaboración e comercialización.
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Na Unión Europa, a agricultura ecolóxica réxese polo Regulamento
europeo (CE) nº 834/2007 e os seus regulamentos de aplicación (CE)
nº 889/2008 e (CE) nº 1235/2008. Proporcionan as bases para o
desenvolvemento sustentable de métodos ecolóxicos de produción,
garantindo ao mesmo tempo o funcionamento eficaz do mercado

Gráfico 10. Logotipo europeo de agricultura ecolóxica.
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interior, asegurando a competencia leal, a protección dos intereses
dos consumidores e a confianza destes. Establecen obxectivos e
principios comúns para apoiar as normas establecidas referentes
a todas as etapas de produción, preparación, e distribución dos
produtos ecolóxicos e os seus controis; e para apoiar as normas
referentes ao uso de indicacións na etiquetaxe e a publicidade que
fagan referencia á produción ecolóxica. Isto aplícase aos seguintes
produtos que, procedentes da agricultura, incluída a acuicultura,
se comercialicen ou se vaian a comercializar como ecolóxicos:
produtos agrarios vivos ou non transformados, produtos agrarios
transformados destinados a ser utilizados para a alimentación
humana, pensos, material de reprodución vexetativa e sementes
para cultivo.
Como distintivo para que o consumidor poida diferenciar os
produtos ecolóxicos, todas as unidades envasadas deberán levar
impreso o logotipo da UE e o código numérico da entidade de control
de quen depende o operador responsable do produto ecolóxico,
ademais da súa propia marca e os termos específicos da produción
ecolóxica. No gráfico 10 móstrase o logotipo europeo de agricultura
ecolóxica.
A produción ecolóxica encóntrase regulada en España dende 1989.
En 1993 entrou en aplicación o primeiro Regulamento comunitario,
2092/91 que foi substituído polo actual Regulamento 834/2007 do
Consello sobre a produción e etiquetaxe dos produtos ecolóxicos
desenvolvido pola Comisión, 889/2008 e 1235/2008. En España, o
control e a certificación da produción agraria ecolóxica é competencia
das comunidades autónomas e lévase a cabo, maioritariamente,
por autoridades de control públicas, a través dos consellos ou
comités de agricultura ecolóxica territoriais, que son organismos
dependentes das correspondentes consellerías ou departamentos
de agricultura, ou directamente polas direccións xerais adscritas a
estas. Non obstante, as comunidades autónomas de Andalucía e
Castela- A Mancha, teñen autorizados organismos privados para a
realización destas funcións, e no caso de Aragón, as autoridades
competentes teñen designado unha autoridade de control pública e
autorizado, á súa vez, organismos de control privado.
Gráfico 11. Contraetiqueta do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica
de Galicia (Craega).

O organismo que exerce o control e a certificación en todo
o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia é o Consello

27

Plan estratéxico DA PRODUCIÓN ecolóxica DE GALICIA 2018-2022

Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega). O Craega
certifica calquera produto de consumo humano e animal excepto a
caza e a pesca extractiva (Regulamento europeo (CE) nº 834/2007).
A certificación ecolóxica garante que os produtos foron elaborados
e producidos segundo as normas da agricultura ecolóxica, e que
estiveron controlados en todo o seu proceso, elaboración, envasado
e comercialización. Para conseguir a certificación do Craega, o
operador debe estar inscrito no rexistro correspondente.
A denominación de produto protexido pola agricultura ecolóxica
galega ampara a totalidade da produción primaria, así como
a elaboración e transformación dos alimentos, polo que as
presentacións posibles son todas as que se dan, habitualmente, para
calquera produto alimentario. En calquera caso, a etiqueta comercial
ten que ir acompañada da contraetiqueta do Consello Regulador,
xunto co logotipo da agricultura ecolóxica, facendo referencia
ao método de produción ecolóxica. Esta contraetiqueta (Gráfico
11), previa autorización do Consello, poderá ir incluída na propia
etiqueta comercial. A Orde pola que se aprobou o Regulamento de
funcionamento do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de
Galicia (DOG nº 70 do 14.04.09) foi a do 3 de abril de 2009, que foi
modificada pola Orde do 4 de febreiro de 2011.
O Craega conta, dende o 15 de xullo de 2011, coa acreditación da
Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) para a norma UNE-EN ISO/
IEC 17065:2012 para a certificación de produtos agroalimentarios.
Foi o primeiro consello regulador galego en acadar esta certificación
e o segundo consello regulador ecolóxico a nivel nacional. ENAC é a
entidade designada polo Estado para operar como o único organismo
nacional de acreditación, en aplicación do Regulamento (CE) nº
765/2008 que regula o funcionamento da acreditación en Europa.
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5.1. ORGANIGRAMA DO CRAEGA
O Consello ten un organigrama moi sinxelo, está divido en tres
niveis:
■■

Goberno

■■

Executivo

■■

Operativo

No nivel de goberno está o pleno, elixido entre todos os operadores
do Consello. No momento da constitución do pleno os vogais elixen o
presidente e os vicepresidentes. Tamén no pleno hai un representante
da Consellería do Medio Rural e un representante da Consellería do
Mar. Estes representantes das autoridades competentes teñen voz
pero non teñen voto.
No nivel executivo está o secretario, o director técnico e os comités
de certificación e consultivo. O comité de certificación está formado
polo director técnico e dous funcionarios da Consellería do Medio
Rural. O comité consultivo está formado por un representante de
Agacal (Axencia Galega da Calidade Alimentaria), un representante
dunha asociación de operadores e outro representante dunha
asociación de consumidores.
No nivel operativo están os técnicos, dependentes do director
técnico, e o xestor de calidade e os administrativos, dependentes do
secretario do Consello.

puntos fortes

puntos débiles
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F
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6. DIAGNOSE BASEADA NA ANÁLISE DAFO

de orixe interna

de orixe externa

DEBILIDADES

AMEAZAS

A análise DAFO é unha ferramenta creada orixinalmente para o
estudo da situación dunha empresa ou proxecto, pero estendida
despois a marcos máis amplos de carácter estratéxico. Analízanse
aquí as características internas (debilidades e fortalezas) e a
situación externa (ameazas e oportunidades) do sector da agricultura
ecolóxica en Galicia. O seu obxectivo último consiste en determinar
as vantaxes e desvantaxes competitivas que presenta o sector. A
clasificación dos factores que define a análise DAFO é a seguinte:
Debilidades: os puntos débiles da estrutura interna dende o
punto de vista da súa capacidade competitiva.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Ameazas: son situacións negativas, externas ao sector, que
poden atentar contra este, polo que chegado o caso pode ser
necesario deseñar unha estratexia adecuada para poder sortealas.
Fortalezas: para realizar a análise interna do sector deben
aplicarse técnicas que permitan identificar, dentro deste, que
atributos lle permiten xerar unha vantaxe competitiva sobre o resto
dos seus competidores.
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Oportunidades: son aqueles factores positivos que se xeran no
contorno e que, unha vez identificados, poden ser aproveitados.
A continuación recóllense os diferentes puntos fortes e débiles
que conforman a matriz DAFO, de forma común, para todo o sector
da agricultura ecolóxica en Galicia; cabe destacar que algúns dos
factores comúns ao sector da agricultura convencional en Galicia, non
son tidos en conta. Despois desta análise xeral para todo o sector,
tamén se recolle unha análise específica para cada unha das áreas de
actuación do Plan Estratéxico: Produción, Industria Agroalimentaria,
Comercialización e Consumo, Promoción, Formación e Investigación
e Administración.

6.1. DIAGNOSE COMÚN A TODO O SECTOR
6.1.1. Análise do contorno interno: debilidades e fortalezas
6.1.1.1. Debilidades
D-1. Estrutura territorial das explotacións galegas (minifundio).
D-2. Baixa competitividade en prezos, sobre todo comparado coa
agricultura convencional e con outros operadores ecolóxicos a nivel
nacional.
D-3. Pouco nivel de profesionalidade.
D-4. Escaso nivel de asesoramento técnico.
D-5. Baixo consumo interno.
D-6. Falta de vertebración do sector e de estratexias de común
acordo.
D-7. Falta de promoción do produto ecolóxico por parte das
institucións.
D-8. Déficit de medios para a difusión de materiais didácticos e
científicos.
D-9. Escasa transferencia tecnolóxica para gran parte do sector.
D-10. Produtos ecolóxicos comercializados como convencionais.
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6.1.1.2. Fortalezas

6.1.2. Análise do contorno externo: ameazas e oportunidades

F-1. Alta calidade nutritiva dos produtos ecolóxicos.

6.1.2.1. Ameazas

F-2. Presenza de áreas naturais protexidas de enorme valor en
canto aos seus recursos.
F-3. Apoio da Administración autonómica a este sector.
F-4. Certificación pública ben valorada.

A-1. Prezos máis competitivos dos produtos agroalimentarios en
convencional.
A-2. Excesiva dependencia das axudas de desenvolvemento rural
nalgunhas producións e case nula noutras.

F-5. Crecente desenvolvemento de solucións comerciais para
insumos e técnicas de produción.

A-3. Competencias e confusións con outras producións e vocábulos
que algúns consumidores consideran afíns como caseiro, artesanal
e natural.

F-6. Moitos subsectores teñen un número aceptable de operadores.

A-4. Entrada de tecnoloxía máis desenvolvida de países terceiros.

F-7. Numerosos mercados e feiras onde adquirir produtos
ecolóxicos.

A-5. Dependencia de insumos doutras comunidades autónomas
ou países.

F-8. Existen numerosas orientacións produtivas ben adaptadas ás
condicións edafoclimáticas galegas.

A-6. Falta de certas producións que dificultan facer un menú
ecolóxico galego.
A-7. Produción ecolóxica
produción vexetal.

relacionada

maioritariamente

coa
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6.1.2.2. Oportunidades

6.2. DIAGNOSE ESPECÍFICA DA ÁREA DE PRODUCIÓN

O-1. Escaso impacto da crise económica xeral no sector.

6.2.1. Análise do contorno interno: debilidades e fortalezas

O-2. Interese social da produción ecolóxica.

6.2.1.1. Debilidades

O-3. Asentamento da poboación no medio rural.
O-4. Incremento na elaboración e innovación en produtos
adaptados ás novas tendencias e gustos do consumidor.
O-5. Organización por parte dos produtores para poder mellorar
a comercialización.
O-6. Incremento na demanda deste tipo de produción en todos
os mercados.
O-7. Colaboración entre operadores galegos para a exportación.
O-8. Acuicultura ecolóxica.
O-9. Recuperación de variedades en risco de erosión xenética.

D-1.
Os
produtores
comercializadora.

contan

cunha

baixa

capacidade

D-2. Número elevado de explotacións de carácter familiar pouco
dinámicas e sen continuidade.
D-3. Baixa capacidade de oferta e negociación con grandes
distribuidores.
D-4. Ausencia de oferta de sementes hortícolas de tipo profesional
de castes autóctonas.
D-5. Escaso nivel de profesionalidade nos formadores e asesores.
D-6. Baixa dispoñibilidade de man de obra especializada.
D-7. Falta de organización interna entre produtores.
D-8. Descoñecemento de canles alternativas para o exceso de
produción.
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6.2.1.2. Fortalezas

6.2.2. Análise do contorno externo: ameazas e oportunidades

F-1. Existen numerosas orientacións produtivas ben adaptadas ás
condicións edafoclimáticas galegas.
F-2. Razas autóctonas para a produción animal.

F-4. Existencia de máis insumos certificados para a produción
ecolóxica.
F-5. Produción insuficiente respecto á demanda da industria
transformadora.
buscan

alternativas

A-1. Tendencia de incremento dos custos de produción.
A-2. Excesiva dependencia das axudas de desenvolvemento rural
nalgunhas producións.

F-3. Axudas á produción.

F-6. Produtores convencionais
sustentables e rendibles.

6.2.2.1. Ameazas

máis

A-3. Entrada de tecnoloxía máis desenvolvida de países terceiros.
A-4. Dependencia de insumos doutras comunidades autónomas
ou países.
A-5. Comercialización moi pouco organizada.
A-6. Cambios climatolóxicos.
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6.2.2.2. Oportunidades
O-1. Existencia dun nicho de mercado de alimentos máis saudables.
O-2. Os montes poden beneficiarse deste tipo de produción para
rendibilizalos de xeito sustentable.
O-3. Aproveitamento de recursos locais, menor dependencia de
insumos externos e maior creación de emprego.

6.3. DIAGNOSE ESPECÍFICA DA ÁREA DA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
6.3.1. Análise do contorno interno: debilidades e fortalezas
6.3.1.1. Debilidades
D-1. Baixa capacidade de oferta e negociación con grandes
distribuidores.

O-4. Incorporación ao campo de mozos agricultores.

D-2. Baixa capacidade innovadora.

O-5. Fruticultura ecolóxica galega.

D-3. Altos custos de loxística.

O-6. Produtores convencionais con prácticas próximas ás da
produción ecolóxica.

D-4. Altos custos de certificación nalgúns casos.
D-5. Baixa dispoñibilidade de man de obra especializada.
D-6. Poucas axudas á internacionalización e de difícil xestión.
D-7. Formación técnica e comercial.
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6.3.1.2. Fortalezas

6.3.2. Análise do contorno externo: ameazas e oportunidades

F-1. Sector en constante crecemento, a pesar dos anos da crise.

6.3.2.1. Ameazas

F-2. Dinamismo e flexibilidade das empresas do sector.
F-3. Entrada da industria convencional con liñas ecolóxicas.
F-4. Facilidade de moitas empresas para crecer e adaptarse a
maiores volumes produtivos.
F.5. Existencia de axudas á elaboración e transformación de
produtos ecolóxicos.
F-6. Facilidade de encontrar materias primas no contorno próximo
e de calidade.
F-7. Numerosos mercados e feiras onde adquirir produtos
ecolóxicos.

A-1. Tendencia de incremento dos custos de produción e
elaboración.
A-2. Sector da distribución con alto poder nas negociacións.
A-3. Tendencias e dificultades dentro dacanle do pequeno
comercio.
A-4. Outros países ou comunidades autónomas elaboran materias
primas galegas.
A-5. Competencia con outros alimentos pseudoecolóxicos.
A-6. Contraetiqueta ecolóxica con numeración.
A-7. Custos de certificación nalgúns sectores.
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6.3.2.2. Oportunidades
O-1. Sector en continuo crecemento autonómico e estatal.
O-2. Mellora da presentación dos produtos (envasado, etiquetaxe,
etc.).
O-3. Innovación en produtos adaptados ás novas tendencias/
gustos do consumidor.
O-4. Exportación a novos mercados.
O-5. Ampliación do espectro de consumidores.
O-6. Comercialización en novas canles como Horeca, turismo
verde ou gastronómico, etc.
O-7. Ampliación
distribuidoras.

da

comercialización

a

través

de

grandes

6.4.
DIAGNOSE
ESPECÍFICA
COMERCIALIZACIÓN E CONSUMO

DA

ÁREA

DE

6.4.1. Análise do contorno interno: debilidades e fortalezas
6.4.1.1. Debilidades
D-1. Mercado local aínda ten un tamaño reducido.
D-2. Pobre coñecemento dos produtos ecolóxicos por parte dos
consumidores.
D-3. Pouca presenza dos produtos ecolóxicos galegos en mercados
nacionais e internacionais.
D-4. Dificultades na canle de distribución do pequeno comercio.
D-5. Escaso número de consumidores con consciencia polo
consumo local.
D-6. Falta de conexións comerciais entre produtores, elaboradores
e transformadores coas grandes superficies de venda.
D-7. Pouca aceptación dalgúns produtos ecolóxicos.
D-8. Moi pouca presenza dos produtos ecolóxicos nos comedorese
eventos públicos.
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6.4.1.2. Fortalezas

6.4.2. Análise do contorno externo: ameazas e oportunidades

F-1. Boa imaxe.

6.4.2.1. Ameazas

F-2. Alta calidade dos produtos ecolóxicos.

A-1. Competencia dos produtos foráneos no mercado galego.

F-3. Dinamismo e flexibilidade das empresas do sector.

A-2. Competencia con produtos de agricultura convencional.

F-4. Fácil implantación do comercio a través da internet.
F-5. Consolidación de grupos de consumidores.
F-6. Xerar novos empregos en todos os elos da cadea alimentaria.
F-7. Fidelidade dos consumidores de produtos ecolóxicos.

A-3. Competencia con produtos doutras alternativas alimentarias
apoiadas no márketing verde e a sustentabilidade.
A-4. Falta de estratexias de márketing corporativo.
A-5. Pouca presenza e divulgación dos beneficios ambientais e
para a saúde dos produtos ecolóxicos.
A-6. Dificultade para facer unha cesta da compra totalmente
ecolóxica.
A-7. Outras certificacións medioambientais (pegada de carbono,
hídrica, etc.).
A-8. Percepción por parte dos consumidores de que os produtos
ecolóxicos teñen prezos elevados.
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6.4.2.2. Oportunidades
O-1. Tendencia de crecemento no número de consumidores de
produtos ecolóxicos.
O-2. Excelente posicionamento dos produtos ecolóxicos no sector
alimentario en xeral e dentro do mercado gourmet.
O-3. Comercialización en novas canles como Horeca, turismo
verde ou gastronómico.
O-4. Posibilidade de ampliación da comercialización a través das
grandes distribuidoras.
O-5. Posibilidade de exportación a novos mercados aínda non moi
explorados polo aumento de consumo nos países europeos.
O-6. Mellora da presentación dos produtos en relación ao
envasado, etiquetaxe, etc.
O-7. Potencial de desenvolvemento dos mercados internos.
O-8. Incremento do valor engadido dos produtos ecolóxicos en
canles curtas de distribución.
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7. OBXECTIVO XERAL E ESPECÍFICOS
O Plan ten por obxectivo xeral establecer, en función da análise
e do diagnóstico realizados, as liñas de actuación que cómpre
implementar, a medio-longo prazo, para fomentar a produción
agroalimentaria en Galicia. Neste contexto, enmárcanse tamén
os obxectivos específicos que se van conseguir a medio-largo
prazo, mediante as ordes e actuacións que se establecen no Plan
estratéxico. Son 6 os obxectivos específicos sobre os que o Plan
estratéxico propón actuar: 7.1) Apoiar a produción ecolóxica; 7.2)
Apoiar a elaboración e transformación de produtos ecolóxicos; 7.3)
Apoiar a comercialización de produtos ecolóxicos; 7.4) Fomentar a
promoción dos produtos ecolóxicos; 7.5) Fomentar os estudos e a
investigación en agricultura ecolóxica e, 7.6) Apoiar a organización
e vertebración do sector.
7.1. APOIAR A PRODUCIÓN ECOLÓXICA
A produción ecolóxica necesita actuacións e apoios económicos
que animen a un maior número de produtores a converter as súas
explotacións en ecolóxico, e que compensen, en maior medida os
agricultores ecolóxicos, polos enormes beneficios ambientais que este
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sistema achega. Por outra parte, é vital aumentar a sustentabilidade
dos sistemas de produción ecolóxica, para iso é necesario fomentar
o asesoramento técnico, facilitándolles un acompañamento no
desenvolvemento de sistemas de produción ecolóxicos eficientes;
así mesmo, é importante aumentar o coñecemento dos produtores
e a súa profesionalización con programas de formación adaptados ás
súas necesidades reais. É fundamental o coñecemento de prácticas
agroecolóxicas que favorezan o incremento da fertilidade do solo
e da sanidade dos cultivos, todo iso sen malgastar recursos, sen
introducir produtos fertilizantes e fitosanitarios de síntese química.
Tratando así de maximizar o uso eficiente dos recursos e minimizando
os custos de produción todo o posible.
Un dos grandes problemas da produción ecolóxica é a dificultade
para encontrar sementes ecolóxicas hortícolas, de tipo profesional,
que sexan de castes autóctonas. Mais tamén, os produtores vexetais
encontran dificultade en adquirir e ter a súa disposición sementes de
pratenses de tipo profesional. O apoio aos produtores de sementes
nas melloras técnicas e de viabilidade, é fundamental.
Outra dificultade observada no sector é o descoñecemento das
canles de mercado entre produtores ecolóxicos, así como unha baixa
concentración da oferta, o que leva a encontrar produtos con prezos
finais elevados. Estudar o cooperativismo e/ou asociacionismo como
fórmula que fomente esta concentración da oferta, ao mesmo tempo
que facilite os abastecementos e rebaixe os custos de produción, é
unha liña de acción que recolle este Plan estratéxico.
Apoiar os pequenos produtores localizados en áreas
fundamentalmente rurais e pouco favorecidas, é outra realidade
deste Plan estratéxico, reafirmando as canles curtas de distribución
e os produtos de proximidade.
No Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, España
comprometeuse a aumentar o volume de produción da acuicultura
ecolóxica en 4.141,95 toneladas. Galicia, como a segunda produtora
a nivel nacional, debe fomentar este tipo de produción.
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7.2. APOIAR A ELABORACIÓN E TRANSFORMACIÓN DE
PRODUTOS ECOLÓXICOS
A industria de elaboración e transformación de alimentos
ecolóxicos ten que crecer, diversificarse e modernizarse en moitos
casos. É fundamental dispoñer dun tecido empresarial que permita
a transformación de materias primas producidas en Galicia, para
que se poidan pór en maior medida a disposición dos consumidores.
Cabe destacar que a formación específica para o sector envasador,
transformador e comercializador, xoga un papel decisivo no
empoderamento do sector e no seu potencial crecemento.
Por outra parte, as pequenas empresas ecolóxicas conforman
un armazón fundamental para a economía e o desenvolvemento
das zonas rurais, sobre todo aquelas implantadas nas zonas máis
desfavorecidas; o apoio a elas é fundamental e as ordes pasan,
principalmente, por favorecer a adquisición dos produtos por parte
dos consumidores en canles curtas de distribución e produtos de
proximidade.
Fomentarase a transformación dos produtos da acuicultura
ecolóxica e reforzaranse os aspectos vinculados á transformación e
comercialización dos produtos acuícolas, a través da innovación, e
potenciando a internacionalización de tecnoloxías e produtos.
7.3. APOIAR
ECOLÓXICOS

A

COMERCIALIZACIÓN

DE

PRODUTOS

Unha das maiores debilidades do sector ecolóxico galego é a
escasa demanda interna dos produtos, polo que apoiar a construción
de canles de comercialización que favorezan o mercado interno,
priorizando axudas ás agrupacións que faciliten a comercialización
no mercado local, é unha liña de acción destacada dentro deste Plan
estratéxico. Outra debilidade importante é o descoñecemento, por
parte da poboación, sobre os beneficios ambientais e para a saúde
que leva o consumo de produtos ecolóxicos, así como a confusión
existente entre a produción ecolóxica e outras alternativas; polo
que a información, formación e promoción para os consumidores é
vital de cara a acadar un maior posicionamento no mercado.
Así mesmo, a formación específica para o sector comercializador
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é outra orde importante que se recolle no Plan estratéxico de cara a
aumentar o coñecemento no sector e a potencialidade de crecemento.
Dar soporte técnico e acompañar no desenvolvemento comercial
aos operadores agroalimentarios é fundamental para confeccionar
campañas de promoción e comercialización exitosas. Por outra
banda, favorecer a distribución e a súa xestión é unha prioridade
no sector, que se quere acadar desenvolvendo unha plataforma en
liña para produtores, transformadores e consumidores, de compra
e venda de insumos e materias primas. Desenvolver e fomentar
o coñecemento en termos de comercio internacional, é unha
potencialidade pouco explotada, que nos próximos anos merece
tamén unha especial atención e dotación económica para asistir a
feiras, misións comerciais, etc.
Impulsando a competitividade das pemes da acuicultura ecolóxica,
fomentarase a comercialización de novas especies e produtos con
certificado ecolóxico. Para iso, mellorarase a súa presentación,
implantando sistemas electrónicos e promovendo campañas e
feiras, o que outorgará maior valor engadido a estes produtos.
7.4. FOMENTAR A PROMOCIÓN DOS PRODUTOS ECOLÓXICOS
A promoción é imprescindible en calquera ámbito, pero aínda
máis cando un número significativo da poboación galega non sabe
diferenciar os produtos ecolóxicos, nin que beneficios lle pode
achegar consumir alimentos ecolóxicos.
Neste Plan estratéxico promociónanse os produtos ecolóxicos en
toda a cadea de valor, así chegará a información a toda a poboación.
A promoción farana varios actores, cada un dende a súa
perspectiva da produción ecolóxica. A Administración, o Consello
Regulador e as asociacións de produtores e elaboradores terán a
responsabilidade da promoción dos alimentos ecolóxicos.
7.5. FOMENTAR OS ESTUDOS E A INVESTIGACIÓN EN
AGRICULTURA ECOLÓXICA
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A intensificación da investigación e de estudos de interese para a
produción ecolóxica é fundamental, con vistas a facilitar a expansión
do sector e a incrementar a súa capacidade produtiva, así como
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tamén manter en todo momento informado ao sector, sobre todo
nun contexto onde o coñecemento arredor da produción ecolóxica
galega é tan baixo. Cómpre primeiro, iso si, estudar que demandas
de I+D+i teñen prioridade no sector para coordinar e fomentar as
axudas neste sentido. Aínda así, unha orde moi necesaria pasa por
desenvolver estudos e análises sobre os custos de produción dos
principais produtos galegos e posibles produtos con potencial para
comercialización; por estudar e comparar os prezos dos alimentos
ecolóxicos e non ecolóxicos, e a súa evolución, para dotar o sector
dunha capacidade de resposta produtiva e comercial, áxil e eficiente;
así como fomentar os estudos de mercado para coñecer a demanda
dos produtos ecolóxicos tanto a nivel nacional como internacional.
Fomentarase a transformación dos produtos da acuicultura
ecolóxica e reforzaranse os aspectos vinculados á transformación,
formación e comercialización dos produtos acuícolas, a través da
innovación e potenciando a internacionalización de tecnoloxías e
produtos.
Neste Plan estratéxico dáse prioridade económica e organizativa,
xunto con outras, á liña de acción consistente na creación dunha
rede de parcelas colaboradoras. Estas parcelas terían a finalidade
de servir tanto no ámbito da investigación, como nos da formación,
demostración e divulgación.
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7.6. APOIAR A ORGANIZACIÓN E VERTEBRACIÓN DO
SECTOR
O Plan estratéxico pretende sentar as bases que permitan ao
sector da agricultura ecolóxica crecer mediante o establecemento
de sinerxías interadministrativas, e para iso faise necesaria a
implicación das distintas consellerías. A agricultura ecolóxica, a
parte do interese social e medioambiental, incumbe a distintos
ámbitos como a saúde, a educación, a investigación e innovación,
a empregabilidade e outras; polo que a mellora da coordinación
conxunta e interna facilitará a accesibilidade e a operatividade
en tarefas como a promoción, comercialización, transferencia
tecnolóxica, formación etc. Por outra parte, establécese unha liña
de acción para a creación dunha mesa galega de produción ecolóxica
dependente da Xunta de Galicia, que vertebre a relación do sector
coa Administración autonómica.
Unha orde relacionada coa comercialización, pero que supón
un obxectivo organizacional do sector, é a creación dunha central
de oferta e demandas. Esta central funcionará como punto de
converxencia, asemade que ofrecerá a posibilidade de coñecer a
oferta e a demanda existente, ademais da posibilidade de organizarse,
coordinarse e ter máis peso decisivo dentro do mercado.
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Acción 1.2. Elaborar e publicar materiais didácticos tanto
divulgativos como técnicos, previo estudo da situación actual
en Galicia.
•

Orde 2. Fomentar a cooperación ou o asociacionismo entre os
produtores.
Acción 2.1. Fomentar a concentración da oferta mediante
organizacións de produtores e promover acordos en
toda a cadea de valor para mellorar producións, facilitar
abastecementos e rebaixar custos.
Acción 2.2.Crear formacións específicas sobre asociacionismo
e/ou cooperativismo a disposición dos produtores.

•

Acción 3.1. Mellorar e fomentar a captación de produtores
en agricultura convencional para producións ecolóxicas.

8. ÁREAS DE ACTUACIÓN, ORDES E
ACCIÓNS
8.1. RESUMO DAS ÁREAS DE ACTUACIÓN ORDES E ACCIÓNS
O Plan estratéxico da produción ecolóxica de Galicia 2018-2022
desenvolve os obxectivos específicos, expostos anteriormente, en
seis áreas de actuación ou liñas: Produción, Industria Agroalimentaria,
Comercialización e Consumo, Promoción, Formación e Investigación,
e Administración. A continuación expóñense as diferentes ordes e,
dentro delas, as diferentes accións para cada área de actuación ou
liña anteriormente citada.

Acción 3.2. Apoiar a incorporación de mozos agricultores.
•

Orde 1. Ampliar o coñecemento sobre as producións ecolóxicas
por parte dos profesionais.
Acción 1.1. Fomentar o asesoramento técnico a produtores
ecolóxicos e favorecer a contratación de técnicos por parte
das agrupacións de produtores ecolóxicos.

Orde 4. Desenvolver material e medios de produción vexetal
para a produción ecolóxica.
Acción 4.1. Promover a produción de sementes e plantas de
castes autóctonas e técnicas de produción en ecolóxico.

•

Orde 5. Apoiar os produtores na cadea de distribución de
produtos.
Acción 5.1. Apoiar as canles curtas de distribución e
produtos de proximidade.

8.1.1. Produción
•

Orde 3. Captar novos produtores en agricultura ecolóxica.

•

Orde 6. Apoiar os produtores ecolóxicos.
Acción 6.1. Incrementar as axudas para os custes de
certificación.
Acción 6.2. Seguir fomentando axudas agroambientais.
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8.1.2. Industria agroalimentaria

8.1.3. Comercialización e consumo

•

•

Orde 1. Impulsar a agroindustria ecolóxica.
Acción 1.1. Fomentar a implantación de empresas
agroindustriais no sector ecolóxico e a adaptación das
existentes.

Acción 1.1. Colaboración con establecementos de turismo
rural.

Acción 1.2. Promover a formación específica para o sector
envasador, transformador e comercializador.
Acción 1.3. Apoiar a pequena industria ecolóxica.

Orde 1. Apoiar os operadores na cadea de distribución de
produtos.

Acción 1.2. Fomentar a formación técnica na distribuciónen
termos de canles, produtos e prezos, procesos, etc., e darlle
soporte técnico e económico.
•

Orde 2. Promocionar o consumo en todas as canles de
comercialización.
Acción 2.1. Fomentar o consumo no mercado interno.
Acción 2.2. Facer campañas institucionais de promoción dos
produtos ecolóxicos, dos seus valores, calidades e garantía,
para que os consumidores poidan diferenciar ben a produción
agroalimentaria ecolóxica doutras alternativas alimentarias.
Acción 2.3. Feira referente en Galicia.

•

Orde 3. Ampliar o coñecemento técnico sobre a comercialización
de produtos ecolóxicos por parte dos profesionais.
Acción 3.1. Ofrecer programas formativos específicos de
actualización de coñecementos sobre produtos ecolóxicos;
así como favorecer formacións específicas sobre márketing,
vendas e xestión empresarial; e fomentar a formación en
venda en liña.
Acción 3.2. Fomentar o asesoramento e o apoio técnico na
exportación.
Acción 3.3. Impulsar o coñecemento do mercado internacional
ecolóxico.
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8.1.4. Promoción
•

Orde 1. Promover o coñecemento nos consumidores dos
produtos ecolóxicos.
Acción 1.1. Fomentar a promoción de produtos de mercado
interno.
Acción 1.2. Informar e formar os consumidores sobre os
beneficios ambientais e para a saúde que implica o consumo
de produtos ecolóxicos.
Acción 1.3. Facer campañas institucionais de promoción dos
produtos ecolóxicos, dos seus valores, calidades e garantía,
para asociacións de consumidores e das amas de casa.
Acción 1.4. Mellorar a páxina web do Craega con información
de relevancia xeneralista sobre os produtos ecolóxicos en
Galicia e específica de cada produto –elaboración, puntos de
venda, etc.– á disposición do consumidor.

•

Orde 2. Favorecer a presenza de produtos ecolóxicos en
actividades dependentes da Administración.
Acción 2.1. Favorecer a presenza de produtos ecolóxicos nos
eventos públicos da Administración.
Acción 2.2. Facer un estudo comparativo entre menús con
produtos de agricultura convencional e menús con produtos
ecolóxicos nos colexios, e elaborar unha guía cos resultados
para pór a disposición de todos os implicados.
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8.1.5. Formación e investigación
•

•

Orde 1. Potenciar a I+D+i específica no sector da agricultura
ecolóxica.
Acción 1.1. Estudar, no sector, as demandas prioritarias de
I+D+i e a oferta dos diferentes provedores de I+D+i.
Acción 1.2. Desenvolver material e medios específicos
de produción vexetal -medios de cultivo, fertilización,
control biolóxico, maquinaria adaptada etc.- potenciando a
recuperación de castes autóctonas.
Acción 1.3. Fomentar a I+D+i no sector da agricultura,
gandería, acuicultura e elaborados.

•

Orde 2. Fomentar a transferencia tecnolóxica entre os centros
de investigación e operadores.
Acción 2.1. Crear unha rede de parcelas colaboradoras,
que poidan servir no ámbito da investigación como nos da
formación, demostración e divulgación.

•

Orde 3. Fomentar
comercialización.

estudos

de

mercado,

consumo

e

Acción 3.1. Levar a cabo estudos comparativos sobre prezos
de alimentos ecolóxicos e non ecolóxicos e a súa evolución.
Acción 3.2. Estudar e analizar os costes de produción
dos principais produtos galegos e dos posibles produtos
con potencial para a comercialización; o que inclúe estudos
territoriais para a óptima adaptación de certas orientacións
produtivas.
Acción 3.3. Formación do persoal da Administración sobre a
produción ecolóxica.
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Orde 4. Potenciar a formación no sector da agricultura
ecolóxica.
Acción 4.1. Seguir fomentando accións de formación
profesional e adquisición de competencias, así como promover
formacións específicas de actualización de coñecementos.
Acción 4.2. Crear unha ferramenta virtual, unha plataforma
tecnolóxica, onde se poida acceder á normativa, ás publicacións
tanto técnicas como divulgativas, e demais información de
relevancia sobre a agricultura ecolóxica.
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8.1.6. Administración
•

Orde 1. Fomentar a vertebración e a transversalidade na
Administración en materia de produción ecolóxica.
Acción 1.1. Crear unha mesa da produción ecolóxica
dependente da Xunta de Galicia que vertebre a relación do
sector coa Administración.

•

Orde 2. Seguir fomentando a discriminación positiva á
produción ecolóxica nas axudas da Administración.
Acción 2.1. Incrementar a porcentaxe de axudas á produción
ecolóxica, así como o seu montante.

•

Orde 3. Colaborar nos gastos para a certificación e control do
Craega.
Acción 3.1. Colaborar nos gastos para a certificación e
control do Craega.

•

Orde 4. Control da fraude.
Acción 4.1. Reforzar o control do fraude nos produtos
ecolóxicos.
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8.2. DESCRICIÓN
ACCIÓN

DAS

LIÑAS

DE

Descrición das liñas de acción que se van
a desenvolver e fondo de financiamento
para cada unha delas.
8.2.1. Produción
•

Orde 1. Ampliar o coñecemento sobre
as producións ecolóxicas por parte dos
profesionais.
Acción
1.1.
Fomentar
o
asesoramento técnico a produtores
ecolóxicos e favorecer a contratación
de técnicos por parte de agrupacións
de produtores ecolóxicos.
O escaso nivel de profesionalidade
é xeneralizado en todo o sector
da agricultura ecolóxica, así como
tamén é xeneralizado o baixo nivel de
asesoramento técnico; mestas dúas
características son máis agudizadas
na base e inicio da cadea de valor, nos
produtores. Fomentar o asesoramento
técnico aos produtores é crucial para
aumentar o nivel de profesionalidade,
ben sexa dunha forma interna ás
empresas, ou mediante a contratación
de técnicos por parte das agrupacións
de produtores ecolóxicos no caso
daquelas empresas máis pequenas.
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Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Uso de servizos de aconsellamento

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 2.1)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Establecemento de servizos de aconsellamento

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 2.2)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Formación de asesores

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 2.3)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Creación de organizacións de produtores

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 9.1)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Servizos de asesoramento para as explotacións acuícolas

Fondo de financiamento

Art. 49 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar
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Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome
Fondo de financiamento

Fondos propios

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións

Acción 1.2. Elaborar e publicar
materiais didácticos tanto divulgativos
como técnicos, previo estudo da
situación actual en Galicia.
Os produtores ecolóxicos precisan
estar ben informados da situación
actual do sector en Galicia, esa é a
única maneira de crear estratexias
exitosas de cara ao futuro. Por
outra parte, a maioría dos materiais
didácticos encóntranse nunha linguaxe
científico-técnica pouco familiar para
os produtores; polo que é preciso
facerlles chegar toda a información
necesaria para adquirir coñecementos,
habilidades e destrezas que marquen
un antes e un despois no nivel de
competencias profesionais. Tamén se
publicará un documento para que os
operadores teñan unha información
básica dos cambios do próximo
regulamento europeo da produción
ecolóxica.
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•

Orde 2. Fomentar a cooperación ou o
asociacionismo entre os produtores.
Acción 2.1. Fomentar a concentración
da oferta mediante organizacións de
produtores e promover acordos en
toda a cadea de valor para mellorar
producións, facilitar abastecementos e
rebaixar custos.
A unión é necesaria para acadar
unha maior capacidade de negociación
e
vantaxes
competitivas,
non
soamente na venda dos produtos
ecolóxicos, senón tamén respecto á
compra de insumos para a produción;
desta forma é posible facilitar os
abastecementos e reducir o custo dos
insumos. A axuda cobre os custos de
creación e mantemento.
Acción
2.2.
Crear
formacións
específicas sobre asociacionismo e/
ou cooperativismo á disposición dos
produtores.

52

Unha
debilidade
contrastada
dos produtores é a falta de
organización interna, o que lles resta
capacidade de negociación sobre
todo cos provedores e coas grandes
distribuidoras. Mais para que os
produtores sexan capaces de crear
organizacións de tipo cooperativismo
e/ou asociacionismo, é preciso que
estean ben informados e formados
sobre este tipo de organizacións, para
aumentar a súa capacidade decisiva
e a súa responsabilidade, primeiro
individual, e despois colectiva; polo
que crear formacións á disposición

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Creación de organizacións de produtores

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 9.1)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural

Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Rede Eusumo

Fondo de financiamento
Responsable da
execución

Servizo de Cooperativas e Economía Social
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dos produtores con esta finalidade é
fundamental.
•

Organismo

Craega

Nome
Fondo de financiamento

Fondos propios

Responsable da
execución

Craega

Orde 3. Captar novos produtores en
agricultura ecolóxica.
Acción 3.1. Mellorar e fomentar a
captación de produtores en agricultura
convencional
para
producións
ecolóxicas.
A
produción
ecolóxica
galega
presenta unha serie de fortalezas
que teñen que ser promovidas para
dar a coñecer a súa importancia e
transcendencia social e ambiental; así
máis persoas sentirán un interese real
e un compromiso interno para producir
en ecolóxico, baseados no seu nivel de
conciencia.
Todo isto ten que ser promovido
entre os produtores que están en
convencional e os promotores de
novas iniciativas agroindustriais, para
que teñan a oportunidade de valorar
a produción ecolóxica entre as súas
opcións.
Por iso, elaboraranse folletos para
repartir por diferentes puntos próximos
aos produtores como OAC, servizos
territoriais da Xunta de Galicia, etc.
Tamén colaborarán na impartición de
xornadas e cursos.
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Acción 3.2. Apoiar a incorporación
de mozos agricultores e mellora das
explotacións existentes.
A incorporación de mozos agricultores
á produción ecolóxica é fundamental
de cara o rexuvenecemento continuo
do propio sector. A incorporación de
mozos emprendedores que aposten
pola produción ecolóxica é necesaria
para impulsar o sector e que este
absorba novas tendencias; ademais
par que se trata dunha das mellores
opcións para dar continuidade e
dinamismo a moitas explotacións de
carácter familiar que non encontran
viabilidade futura. Debería facerse un
curso para a incorporación a empresa
agraria especifico para produción
ecolóxica.
Tamén se debe apoiar as explotacións
existentes en ecolóxico para que sigan
mellorando a produtividade cunha
maior baremación positiva nas axudas
de investimentos ás explotacións
agrarias.
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Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas á incorporación de mozos/as á actividade agraria

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 6.10)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas para investimentos nas explotacións agrarias

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 6.10)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Fomento de novas empresas acuícolas que practiquen a acuicultura
sustentable

Fondo de financiamento

Art. 52 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar
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•

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Conservación recursos xenéticos en agricultura

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedidas 10.21, 10.22)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Sanidade e Produción Vexetal

Orde 4. Desenvolver material e medios
de produción vexetal para a produción
ecolóxica.
Acción 4.1. Promover a produción
de sementes e plantas de castes
autóctonas e técnicas de produción en
ecolóxico.
Unha das maiores dificultades dos
produtores en ecolóxico pasa por
non encontrar oferta de sementes
ou plantel de tipo profesional de
castes autóctonas, o que os leva a
producir usando sementes ou planteis
convencionais.
No Centro de Investigacións Agrarias
de Mabegondo (CIAM) contan cun
banco de xermoplasma con variedades
autóctonas de pratenses, hortícolas e
froiteiras.
Estas variedades deberían ser
seleccionadas
e
testadas
para,
finalmente, podelas certificar, ou
rexistrar
comercialmente,
para
poñelas a disposición dos produtores.
Está acción deberase apoiar no
traballo feito no Servizo de Sanidade e
Produción Vexetal.
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•

Orde 5. Apoiar os produtores na cadea
de distribución de produtos.
Acción 5.1. Apoiar as canles
curtas de distribución e produtos de
proximidade.
Son moitos os agricultores que
producen coa intención de vender
localmente, e estes teñen que ser
apoiados
economicamente
para
desenvolver e potenciar este tipo de
mercado. A través das canles curtas de
distribución existe unha oportunidade
para incrementar o valor engadido dos
produtos ecolóxicos.
Os pasos que cómpre seguir serían
os seguintes:
■■
Fomentar a formación de
grupos de produtores por comarcas
■■
Axudar
na
xestión
dos
mercados
coa
administración
e cesión de espazos (Fegamp,
concellos, OAC, etc.)
■■
Apoiar os grupos resultantes
para a organización (promoción,
achega de folletos sobre a produción
ecolóxica, imaxe en común, etc.)
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Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Apoio horizontal e vertical entre os axentes da cadea de distribución
para o establecemento de canles curtas e mercados locais

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedidas 16.40)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
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•

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 3.1)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Reconversión aos sistemas de xestión e auditoría medioambientais e á
acuicultura ecolóxica

Fondo de financiamento

Art. 53 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Pagamentos directos á agricultura e á gandería e das axudas ao
desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e
control

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 11.10 e 11.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Axudas Agrícolas da PAC

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Reconversión aos sistemas de xestión e auditoría medioambientais e á
acuicultura ecolóxica

Fondo de financiamento

Art. 53 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Orde 6. Apoiar os produtores
ecolóxicos.

Acción 6.1. Incrementar as axudas
para os custos de certificación.
É vital incrementar as axudas para
os custos de certificación nos primeiros
anos de inscrición. Que cubran o cen
por cen dos custes de certificación sen
restrición de importe ata o máximo
que permita o regulamento europeo.

Acción 6.2. Seguir
axudas agroambientais.

fomentando

Neste
momento
aínda
hai
subsectores con mercados pouco
maduros que precisan algún tempo
máis para que a comercialización sexa
óptima.
Por iso é importante incrementar as
axudas agroambientais, sobre todo nos
primeiros anos de conversión, xa que os
comezos da maioría das explotacións
son duros economicamente. Estas
axudas, en moitos casos, marcan a
diferenza na toma da decisión inicial
para certificarse, por parte dos novos
agricultores ecolóxicos e de moitos que
proveñen da agricultura convencional.

57

Plan estratéxico DA PRODUCIÓN ecolóxica DE GALICIA 2018-2022

8.2.2. Industria agroalimentaria
•

Orde 1. Impulsar
ecolóxica.

a

agroindustria

Acción 1.1. Fomentar a implantación
de
empresas
agroindustriais
no
sector ecolóxico e a adaptación das
existentes.
O mercado aínda ten por absorber
moitas
máis
novas
empresas
agroindustriais
que
elaboren
e
transformen
novos
produtos
e
que incrementen o volume dos xa
existentes. Mais tamén é preciso
fomentar a adaptación de moitas
industrias xa existentes, en termos
de aumentar o volume de produción,
de potenciar a innovación, de facilitar
agrupacións, co fin de incrementar a
súa capacidade de negociación coas
grandes distribuidoras e de reducir os
custos de transporte en movementos
de baixo volume, etc.
Acción 1.2. Promover a formación
específica para o sector envasador,
transformador e comercializador.
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A
falta
de
información
e
profesionalización no sector ecolóxico
é xeneralizada, e iso supón unha
desvantaxe competitiva moi grande. A
formación específica na agroindustria
ecolóxica é unha oportunidade que
ten que ser promovida e explotada
para que os profesionais adquiran
competencias clave que lles permitan
crecer, diversificarse e explorar novas
alternativas.

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Subvencións para os investimentos en transformación e comercialización
de produtos agrarios

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 4.2)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Industrialización e Comercialización

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Transformación dos produtos da pesca e a acuicultura

Fondo de financiamento

Art. 69 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Plans de formación dirixidos prioritariamente ás persoas traballadoras
ocupadas

Fondo de financiamento

Fondo Social Europeo

Responsable da
execución

Xunta de Galicia

Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Obradoiros e axudas á dixitalización Industria 4.0

Fondo de financiamento

Fondo Social Europeo

Responsable da
execución

Xunta de Galicia

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Promoción do capital humano e do traballo en rede

Fondo de financiamento

Art. 50 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar
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Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas a actividades de demostración e accións de información

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 1.1 e 1.2)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións

Acción 1.3. Apoiar
industria ecolóxica.

a

pequena

Existe un número elevado de
industrias pequenas e/ou de carácter
familiar que conforman boa parte da
estrutura
agroindustrial
ecolóxica
galega, e estas deben de ser apoiadas
para o seu crecemento. Apoialas,
aproveitando o seu dinamismo e
flexibilidade en moitos casos, para
diversificarse, con novas gamas de
produtos, abrindo novos mercados e
buscando outros consumidores; así
como tamén, para adaptarse a maiores
volumes de produción.
Algúns dos centros de formación e
experimentación agroforestal como
os de Guísamo, Monforte de Lemos,
Ribadeo ou o Ceteca, por exemplo,
poderían apoiar estas pequenas
iniciativas.
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8.2.3. Comercialización e consumo
•

Orde 1. Apoiar aos operadores na
cadea de distribución de produtos.
Acción
1.1.
Colaboración
con
establecementos de turismo rural.
Colaborar con casas de turismo e
hoteis rurais para que os menús teñan
produtos ecolóxicos ou, incluso, que
estes estean dispoñibles para a venda
aos hóspedes. Esta colaboración
podería ser máis estreita, fomentando
visitas a produtores e elaboradores da
zona, como unha actividade máis de
lecer que oferta ese establecemento
turístico. Tamén os balnearios poden
ser bos prescritores da alimentación
ecolóxica, as persoas que acoden
poden ter un interese común cos
consumidores ecolóxicos, que é o
coidado da saúde. As actividades
serían as mesmas que nos hoteis e
casas de turismo rural.
Acción 1.2. Fomentar a formación
técnica na distribución, en termos de
canles, produtos e prezos, procesos,
etc., e darlle soporte técnico e
económico.
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A información e a formación, en
termos de distribución para todos
os operadores do sector ecolóxico, é
unha oportunidade de cara a deseñar
estratexias máis exitosas e con maior
potencialidade económica. Son un
impulso para comercializar, en novas
canles como Horeca; para exportar a
novos mercados aínda non explorados,

Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Cooperación de pequenos axentes para procesos comúns de traballo,
instalacións e recursos e turismo

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 16.30)

Responsable da
execución

Xunta de Galicia

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Plans de formación dirixidos prioritariamente ás persoas traballadoras
ocupadas

Fondo de financiamento

Fondo Social Europeo

Responsable da
execución

Xunta de Galicia

Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Obradoiros á dixitalización industria /Axudas a proxectos de formación
industria 4.0

Fondo de financiamento

Fondo Social Europeo

Responsable da
execución

Xunta de Galicia
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mellorar a presentación dos produtos
en relación ao envasado ou etiquetaxe;
etc.
•

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción
realizadas por grupos de produtores no mercado interior

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 3.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Orde 2. Promocionar o consumo en
todas as canles de comercialización.
Acción 2.1. Fomentar o consumo no
mercado interno.
Unha debilidade actual do sector é o
tamaño reducido do mercado interno
así como o pobre coñecemento por
parte dos consumidores dos produtos
ecolóxicos. Mais o mercado interno
conta cun enorme potencial de
desenvolvemento que pasa, en gran
medida, pola promoción do consumo
en ecolóxico con información e
formación aos consumidores sobre os
beneficios que implica.
Os
consumidores precisan de
información
contrastada
sobre
as diferenzas, non soamente da
produción ecolóxica coa convencional,
senón tamén das diferenzas dos
produtos finais obtidos. Sen este labor
de información e formación non é
posible crear unha conciencia que faga
aumentar o consumo e a demanda. Por
iso se debe promocionar o consumo
nas tendas de venda polo miúdo, nos
supermercados e hipermercados e no
sector Horeca.
Nos últimos anos o Craega fixo as
seguintes accións de promoción:
■■

Organizacións de feiras
61
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■■

Asistencia a feiras

■■
Promoción
ecolóxicos

dos

produtos

■■
Estudos,
incluíndo
os
barómetros de percepción dos
produtos ecolóxicos 2013 e 2017.
Acción
2.2.
Facer
campañas
institucionais
de
promoción
dos
produtos ecolóxicos, dos seus valores,
calidades e garantía, para que os
consumidores poidan diferenciar ben
a produción agroalimentaria ecolóxica
doutras alternativas alimentarias.

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Campañas institucionais

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 3.10)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Mar

Unha
forte
debilidade
é
a
confusión, estendida na sociedade,
sobre as diferentes alternativas
agroalimentarias
e
a
confusión
entre vocábulos afíns como caseiro,
artesanal, natural…; mais tamén, o
escaso recoñecemento e valoración
dos produtos ecolóxicos por parte
dos consumidores é o que provoca
unha falta de interese xeneralizada.
Facer campañas institucionais para
promocionar os produtos ecolóxicos é
crucial para aumentar o interese e o
consumo na sociedade.

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción
realizadas por grupos de produtores no mercado interior

Acción
Galicia.

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 3.10)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

2.3.

Feira

referente

en

Galicia ten un sector ecolóxico de
suficiente dimensión para facer unha
feira anual que sexa a referencia do
que se está a facer neste sector.
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•
Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Plans de formación dirixidos prioritariamente ás persoas traballadoras
ocupadas

Fondo de financiamento

Fondo Social Europeo

Responsable da
execución

Xunta de Galicia

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas a actividades de demostración e accións de información

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Medida 1.1 e 1.2 )

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Promoción do capital humano e do traballo en rede

Fondo de financiamento

Art. 50 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Accións de promoción exterior conxunta e accións de promoción
exterior das empresas galegas

Fondo de financiamento

FEDER

Responsable da
execución

Xunta de Galicia

Orde 3. Ampliar o coñecemento técnico
sobre a comercialización de produtos
ecolóxicos por parte dos profesionais.
Acción 3.1. Ofrecer programas
formativos
específicos
de
actualización
de
coñecementos
sobre produtos ecolóxicos; así como
favorecer
formacións
específicas
sobre márketing, vendas e xestión
empresarial; e fomentar a formación
en venda online.
A formación é un aspecto básico
que cómpre ter en conta para
aumentar o volume de vendas
dos produtos ecolóxicos. Adquirir
ferramentas
de
márketing,
de
xestión empresarial ou de venda en
liña, é unha gran oportunidade para
aumentar a competitividade do sector.
Acción 3.2. Fomentar o asesoramento
e o apoio técnico na exportación.
A área de comercialización require,
por parte dos profesionais dunha gran
especialización para conseguir alcanzar
obxectivos e crear estratexias para
o futuro. É difícil que os produtores,
elaboradores
e
transformadores,
poidan ter toda a súa atención posta
neste aspecto, que é tan importante,
polo que fomentar o asesoramento e
o apoio técnico externo é unha gran
alternativa con vistas ao éxito. A mellor
opción é a través de asociacións,
xa que fomentarían loxística en
común e outras colaboracións entre
os membros, acadando unha maior
rendibilidade.
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Acción 3.3. Impulsar o coñecemento
do mercado internacional ecolóxico.
A posibilidade de exportación a
novos mercados aínda non explorados
é unha gran oportunidade para
o sector ecolóxico, así como pór
en coñecemento dos operadores
estratexias de mercado internacional.
Informalos sobre a existencia de feiras
internacionais para promocionar e dar
a coñecer os seus produtos, para poder
adquirir novos coñecementos e ideas e
establecer contactos, tanto saíndo os
operadores galegos ao exterior como
convidando aos operadores foráneos a
vir aquí; fomentar charlas ou estudos
sobre o país e a súa situación con
respecto á exportación; e asistir a
feiras e exposicións internacionais,
etc.
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Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Accións de promoción exterior conxunta e accións de promoción
exterior das empresas galegas

Fondo de financiamento

FEDER

Responsable da
execución

Xunta de Galicia
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8.2.4. Fomentar a promoción dos produtos
ecolóxicos
•

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción
realizadas por grupos de produtores no mercado interior

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 3.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción
realizadas por grupos de produtores no mercado interior

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 3.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Orde 1. Promover o coñecemento nos
consumidores dos produtos ecolóxicos.
Acción 1.1. Fomentar a promoción
de produtos de mercado interno.
Dar a coñecer os produtos producidos,
elaborados e transformados en Galicia
para aumentar o interese por parte dos
consumidores. Poderían ser campañas
en redes sociais, concursos, premios,
etc.

Acción 1.2. Informar e formar aos
consumidores sobre os beneficios
ambientais e para a saúde que implica
o consumo de produtos ecolóxicos.
Soamente mediante a información
e a formación pode espertar un
verdadeiro interese por parte dos
consumidores, baseado na conciencia
e na sensibilización interna de
certos valores, fomentados pola
agricultura ecolóxica: respecto ao
medio, imitación dos ciclos biolóxicos
naturais ou que preservan o equilibrio
dos ecosistemas, a elevada calidade
nutritiva e organoléptica dos produtos
ecolóxicos derivada da súa certificación
e control, e a perfecta rastrexabilidade
durante toda a cadea de produción.
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Acción 1.3. Facer campañas de
promoción dos produtos ecolóxicos,
dos seus valores, calidades e garantía,
para asociacións de consumidores e
de amas de casa.
Certas
asociacións
xa
consolidadas son unha oportunidade
para
promocionar
os
produtos
ecolóxicos
de
forma
interna.

Acción 1.4. Mellorar a páxina web do
Craega. con información de relevancia
xeneralista
sobre
os
produtos
ecolóxicos en Galicia e específica de
cada produto –elaboración, puntos
de venda, etc.– á disposición do
consumidor.
Proponse a mellora da páxina web
do Craega., para que os consumidores
poidan aumentar os seus coñecementos
sobre a produción ecolóxica, en termos
xerais, e para que poidan afondar na
busca de produtos ecolóxicos galegos
do seu interese.
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Tamén se utilizarán as redes sociais
máis importantes para informar os
interesados neste tipo de produción
dunha maneira máis profesional.

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Campañas para asociacións de consumidores e amas de casa

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 3.10)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción
realizadas por grupos de produtores no mercado interior

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 3.10)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar
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•

Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Presenza de produtos ecolóxico galegos cunha diferenciación

Fondo de financiamento

Fondos propios

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Orde 2. Favorecer a presenza de
produtos ecolóxicos en actividades
dependentes da Administración.
Acción 2.1. Favorecer a presenza
de produtos ecolóxicos nos eventos
públicos da Administración.
A Administración é unha plataforma
de impulso dos produtos ecolóxicos,
o seu compromiso e implicación é
vital para promocionar o consumo
entre a sociedade. Por iso, deberán
introducir nos actos da Administración
algún prato elaborado con produtos
ecolóxicos galegos.
Nos eventos públicos, se o menú non
é totalmente ecolóxico, indicaranse os
pratos feitos con produtos ecolóxicos
para
que
os
consumidores
os
poidan testar e comparar con outras
alternativas agroalimentarias.
Sería
interesante
favorecer
o
encontro
entre
os
operadores
ecolóxicos e as persoas responsables
de facer as compras e/ou as
contratacións destes.

Organismo

Xunta de Galicia

Nome
Fondo de financiamento

Fondos propios

Responsable da
execución

Xunta de Galicia

Acción 2.2. Facer un estudo
comparativo entre menús con produtos
de agricultura convencional e menús
con produtos ecolóxicos nos colexios,
e elaborar unha guía cos resultados
para pór a disposición de todos os
implicados.
A idea de introducir a presenza
de produtos ecolóxicos nos menús
dos colexios conta, actualmente, coa
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barreira de percepción de supoñer
un custo elevado. Por iso, se propón
facer un estudo previo comparativo
de prezos e pór a disposición de
todos os implicados os resultados,
xunto cunha guía de operadores
que oferten produtos aos colexios.
Preferiblemente, esta guía estará
na páxina web do Craega, onde os
operadores poidan darse de alta
eles mesmos. O menús feitos con
alimentos ecolóxicos deberán seguir
os preceptos da Aecosan respecto aos
menús escolares.
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8.2.5. Formación e investigación
•

Organismo

Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural e Consellería do Mar

Nome
Fondo de financiamento

FEMP e PDR

Responsable da
execución

Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural e Consellería do Mar
Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Conservación recursos xenéticos en agricultura

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedidas 10.21, 10.22)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Sanidade e Produción Vexetal

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Accións de cooperación para o apoio de proxectos piloto
para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas,
procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 16.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Execución de proxectos de grupos operativos da AEI en materia
de produtividade e sustentabilidade, agrícola e forestal.

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Medidas 16.10 e 16.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal

Orde 1. Potenciar a I+D+i específica
no sector da agricultura ecolóxica.
Acción 1.1. Estudar no sector as
demandas prioritarias de I+D+i e a
oferta dos diferentes provedores de
I+D+i.
Potenciar a I+D+i específica no sector
da agricultura ecolóxica é vital para
aumentar o nivel de profesionalidade e
dotar de medios e técnicas adecuados
toda a cadea de valor; mais primeiro
é necesario estudar as demandas
prioritarias e a oferta existente,
para que o traballo e o esforzo non
se vexa orientado a obxectivos
xa resoltos ou pouco relevantes.
Acción 1.2. Desenvolver material
e medios específicos de produción
vexetal -medios de cultivo, fertilización,
control biolóxico, maquinaria adaptada
etc.- potenciando a recuperación de
castes autóctonas.
O sector presenta, dunha forma
xeneralizada, unha alta concienciación
da importancia do desenvolvemento
tecnolóxico para aumentar o seu
rendemento e eficiencia; isto tamén
pasa entre os produtores vexetais, a
pesar do nivel baixo de tecnificación e
mecanización do que están dotados.
É importante desenvolver insumos
adaptados á agricultura ecolóxica, ao
mesmo tempo que se desenvolven
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maquinaria e sistemas de produción
cada vez máis eficientes.
Acción 1.3. Fomentar a I+D+i
no sector da agricultura, gandería,
acuicultura e elaborados.
Tanto no sector da agricultura
como no da acuicultura ecolóxica
galega precísase investigar dende a
produción de novas liñas, ata como
facer elaborados e novas técnicas
de produción e transformación. O
programa operativo do FEMP fai
referencia á importancia de reforzar os
aspectos vinculados á transformación
e comercialización dos produtos
acuícolas a través da innovación.
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Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Accións de cooperación para o apoio de proxectos piloto para o
desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías
no ámbito agroforestal

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 16.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Execución de proxectos de grupos operativos da AEI en materia
de produtividade e sustentabilidade, agrícola e forestal.

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 16.10 e 16.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Innovación

Fondo de financiamento

Art. 47 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar
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•

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas a actividades de demostración e accións de información

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 1.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións

Orde 2. Fomentar a transferencia
tecnolóxica entre os centros de
investigación e operadores.
Acción 2.1. Crear unha rede de
parcelas colaboradoras que poidan
servir no ámbito da investigación
como nos da formación, demostración
e divulgación.
Unha das inquedanzas xeneralizadas
por parte do sector é a percepción
da escasa transferencia tecnolóxica
que existe entre os centros de
investigación e os operadores en
agricultura ecolóxica. Unha proposta
para fomentar esta transferencia
tecnolóxica tan demandada consiste
na creación dunha rede de parcelas
colaboradoras
que
sirvan,
ao
mesmo tempo, para a adquisición de
coñecementos e habilidades; para a
investigación e desenvolvemento de
novos produtos, insumos e sistemas
de produción; e para a promoción do
sector da agricultura ecolóxica.
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•

Orde 3. Fomentar estudos
de
mercado,
consumo
e
comercialización.

Acción 3.1. Levar a cabo estudos
comparativos
sobre
prezos
de
alimentos ecolóxicos e non ecolóxicos
e a súa evolución.
A proposta de estudos, fundaméntase
no pouco coñecemento a nivel
colectivo sobre o sector ecolóxico que
existe actualmente. Concretamente,
unha das grandes ameazas do sector
ecolóxico é a competencia con
produtos agroalimentarios producidos,
elaborados e transformados noutro
tipo de sistemas, que presentan
prezos máis baixos de venda para
os
consumidores. Levar
a
cabo
estudos comparativos sobre os prezos
ofrecidos, segundo as diferentes
alternativas, servirá de guía para
informar a todos os involucrados, e
para facilitar a toma de decisións e
a creación de estratexias futuras.
Acción 3.2. Estudar e analizar os
custos de produción dos principais
produtos galegos e dos posibles
produtos con potencial para a
comercialización; o que inclúe estudos
territoriais para a óptima adaptación
de certas orientacións produtivas.
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Coñecer e ter a disposición datos
económicos para que os produtores,
elaboradores
e
transformadores
existentes poidan tomar decisións de
diversificación de produtos, expansión
de mercado, instalación e innovación

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción
realizadas por grupos de produtores no mercado interior

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 3.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome
Fondo de financiamento

PDR 2014-2020

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar
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de novas orientacións produtivas, etc.;
así como para que os novos operadores
conten con parte do estudo de mercado
feito para animarse e emprender no
sector da agricultura ecolóxica galega.

Organismo

EGAP

Nome

Formación ao funcionariado sobre a produción ecolóxica

Fondo de financiamento

Xunta de Galicia

Responsable da
execución

Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Acción 3.3. Formación do persoal
da Administración sobre a produción
ecolóxica.
A
maioría
do
persoal
da
Administración,
sobre
todo
da
Consellería do Medio Rural, ten poucos
coñecementos sobre a produción
ecolóxica. Sendo lugares como as
oficinas agrarias comarcais, ou os
servizos territoriais, os primeiros puntos
de información, tanto dos produtores,
como das persoas interesadas en
comezar unha actividade relacionada
co sector agroalimentario. Por iso,
é necesario que este persoal teña
unha adecuada formación sobre o
sector para poder ofrecer a mellor
información aos demandantes.
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•

Orde 4. Potenciar a formación no
sector da agricultura ecolóxica.
Acción 4.1. Seguir fomentando
accións de formación profesional e
adquisición de competencias, así como
promover formacións específicas de
actualización de coñecementos.
Seguir dotando economicamente
a formación e seguir apostando nela
como impulso de crecemento da
agricultura ecolóxica en Galicia.
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Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas a actividades de demostración e accións de información

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 1.20)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Axudas para a programación de accións formativas

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 1.10)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Formación Agroforestal

Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Subvencións a obradoiros de emprego

Fondo de financiamento

Fondo Social Europeo

Responsable da
execución

Xunta de Galicia

Organismo

Xunta de Galicia

Nome

Plans de formación dirixidos prioritariamente ás persoas traballadoras
ocupadas

Fondo de financiamento

Fondo Social Europeo

Responsable da
execución

Xunta de Galicia

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Promoción do capital humano e do traballo en rede

Fondo de financiamento

Art. 50 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar
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Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome
Fondo de financiamento

PDR 2014-2020

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Formación Agroforestal

Organismo

Consellería do Mar

Nome

Medidas de comercialización

Fondo de financiamento

Art. 68 do FEMP

Responsable da
execución

Consellería do Mar

Acción 4.2. Crear unha ferramenta
virtual, unha plataforma tecnolóxica,
onde se poida acceder á normativa,
ás publicacións, tanto técnicas como
divulgativas, formación en liña, e
demais información de relevancia
sobre a agricultura ecolóxica.
A creación dunha plataforma en liña
para profesionais do sector ecolóxico
ou persoas interesadas en empezar a
producir en ecolóxico.
Responderá principalmente a dúas
necesidades: información e formación
dos interesados. Cursos en liña sobre
as principais producións en Galicia,
publicacións técnicas e divulgativas, e
normativa ecolóxica actualizada.
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8.2.6. Administración
•

Orde 1. Fomentar a vertebración e a
transversalidade na Administración en
materia de produción ecolóxica.
Acción 1.1. Crear unha mesa da
produción
ecolóxica
dependente
da Xunta de Galicia que vertebre a
relación do sector coa Administración.
Unha gran debilidade no sector
é a falta de transversalidade entre
as
diferentes
consellerías
con
competencias nos intereses deste:
Consellería do Medio Rural, Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, Consellería de Economía,
Emprego e Industria, Consellería
de Sanidade, etc.; o que dificulta
a organización e a representación
nun único ente que estea dispoñible
dunha forma, non soamente visual,
senón tamén operativa. A mellora
da
coordinación
favorecerá
a
accesibilidade e a operatividade
en tarefas como a promoción,
comercialización,
transferencia
tecnolóxica, formación, etc. Esta mesa
debería reunirse cada 6 meses.
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•

Orde
2.
Seguir
fomentando
a
discriminación positiva á produción
ecolóxica nas axudas da Administración.
Acción 2.1. Incrementar a porcentaxe
de axudas á produción ecolóxica, así
como o seu montante.
Actualmente,
algunhas
axudas
da
Administración,
sobre
todo
da Consellería do Medio Rural do
PDR
2014-2020,
contan
cunha
discriminación positiva na baremación
daquelas actividades relacionadas
coa
produción
ecolóxica.
Pero
consideramos oportuno:
Incrementar
esa
discriminación
positiva ata acadar un valor netamente
diferencial respecto ás explotacións e
industrias convencionais.
Sería moi positivo reservar unha
porcentaxe do 15-25% do orzamento
das axudas para os operadores
ecolóxicos.
Por outra banda, tamén se propón
aumentar a porcentaxe máxima
subvencionable aos produtores e
elaboradores ecolóxicos ata acadar a
máxima porcentaxe permitida en cada
liña de axudas.
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•

Orde 3. Colaborar nos gastos para a
certificación e control do Craega.
Acción 3.1. Colaborar nos gastos
para a certificación e control do
Craega.
O principal gasto nun consello
regulador é o labor de certificación e
control. Neste labor están implicados
todos os traballadores do consello en
maior ou menor medida, sendo o gasto
máis importante os salarios destes.
Tamén se imputan á certificación e
control as análises (foliares, de terra
e produto final) e os custos pagados
pola certificación de ENAC (Entidade
Nacional de Acreditación).

•

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Bases reguladoras das axudas para programas de calidade
desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de
calidade agroalimentarias

Fondo de financiamento

PDR 2014-2020 (Submedida 3.10)

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Medio Rural

Nome

Gastos de funcionamento dos CCRR das denominacións de Calidade

Fondo de financiamento

Acordo da Xunta de Galicia

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria

Organismo

Consellería do Medio Rural

Orde 4. Control da fraude
Acción 4.1. Reforzar o control da
fraude nos produtos ecolóxicos.
Nos distintos lugares onde se poden
mercar produtos agroalimentarios
existe a posibilidade que non sexan
conforme a lexislación, por iso, os
diferentes organismo con competencia
teñen que reforzar os controis para
que os consumidores poidan mercar
un produto realmente ecolóxico.
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Nome
Fondo de financiamento

Fondos propios

Responsable da
execución

Consellería do Medio Rural
Servizo de Control da Calidade Agroalimentaria
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9. ORZAMENTO POR LIÑAS

79

Plan estratéxico DA PRODUCIÓN ecolóxica DE GALICIA 2018-2022

APOIAR A PRODUCIÓN ECOLÓXICA
ACCIÓN

INICIO

FIN

ORZAMENTO

Fomentar o asesoramento técnico a produtores ecolóxicos e favorecer a contratación de técnicos por parte de
agrupacións de produtores ecolóxicos.

2018

2022

1.500.000 €

Elaborar e publicar materiais didácticos tanto divulgativos como técnicos, previo estudo da situación actual
en Galicia.

2018

2022

69.500 €

Fomentar a concentración da oferta mediante organizacións de produtores e promover acordos en toda a cadea
de valor para mellorar producións, facilitar abastecementos e rebaixar custos.

2018

2022

1.000.000 €

Crear formacións específicas sobre asociacionismo e/ou cooperativismo á disposición dos produtores.

2018

2022

110.000 €

Mellorar e fomentar a captación de produtores en agricultura convencional para producións ecolóxicas.

2018

2022

100.000 €

Apoiar a incorporación de mozos agricultores.

2018

2022

16.000.000 €

Promover a produción de sementes e plantas de castes autóctonas e técnicas de produción en ecolóxico.

2018

2022

120.000 €

Apoiar as canles curtas de distribución e produtos de proximidade.

2018

2022

250.000 €

Incrementar as axudas para os custos de certificación.

2018

2022

400.000 €

Seguir fomentando axudas agroambientais.

2018

2022

8.724.000 €
27.204.500 €

TOTAL

APOIAR A ELABORACIÓN E TRANSFORMACIÓN DE PRODUTOS ECOLÓXICOS
ACCIÓN
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INICIO

FIN

ORZAMENTO

Fomentar a implantación de empresas agroindustriais no sector ecolóxico e a adaptación das existentes.

2018

2022

12.991.000 €

Promover a formación específica para o sector envasador, transformador e comercializador.

2018

2022

925.000 €

Apoiar a pequena industria ecolóxica.

2018

2022

65.000 €

TOTAL

13.981.000 €
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APOIAR A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ECOLÓXICOS
ACCIÓN

INICIO

FIN

ORZAMENTO

Colaboración con establecementos de turismo rural.

2019

2022

280.000 €

Fomentar a formación técnica na distribución en termos de canles, produtos e prezos, procesos, etc., e darlle
soporte técnico e económico.

2018

2022

215.000 €

Fomentar o consumo no mercado interno.

2018

2022

2.000.000 €

Facer campañas institucionais de promoción dos produtos ecolóxicos, dos seus valores, calidades e garantía,
para que os consumidores poidan diferenciar ben a produción agroalimentaria ecolóxica doutras alternativas
alimentarias.

2018

2022

213.000 €

Feira referente en Galicia

2018

2022

72.000 €

Ofrecer programas formativos específicos de actualización de coñecementos sobre produtos ecolóxicos; así
como favorecer formacións específicas sobre márketing, vendas e xestión empresarial; e fomentar a formación
en venda en liña.

2018

2022

889.000 €

Fomentar o asesoramento e o apoio técnico na exportación.

2018

2022

343.000 €

Impulsar o coñecemento do mercado internacional ecolóxico.

2018

2022

310.000 €

TOTAL

4.250.000 €
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FOMENTAR A PROMOCIÓN DOS PRODUTOS ECOLÓXICOS
ACCIÓN

INICIO

FIN

ORZAMENTO

Fomentar a promoción de produtos de mercado interno.

2018

2022

890.000 €

Informar e formar os consumidores sobre os beneficios ambientais e para a saúde que implica o consumo de
produtos ecolóxicos.

2018

2022

59.500 €

Facer campañas de promoción dos produtos ecolóxicos, dos seus valores, calidades e garantía, para asociacións
de consumidores e de amas de casa.

2018

2022

210.000 €

Mellorar a páxina web do Craega con información de relevancia xeneralista sobre os produtos ecolóxicos en
Galicia e específica de cada produto –elaboración, puntos de venda, etc.– á disposición do consumidor.

2018

2019

109.000 €

Favorecer a presencia de produtos ecolóxicos nos eventos públicos da Administración.

2018

2022

0€

Facer un estudo comparativo entre menús con produtos de agricultura convencional e menús con produtos
ecolóxicos nos colexios, e elaborar unha guía cos resultados para pór a disposición de todos os implicados.

2018

2018

59.000 €

TOTAL
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FOMENTAR OS ESTUDOS E A INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓXICA
ACCIÓN

INICIO

FIN

ORZAMENTO

Estudar, no sector, as demandas prioritarias de I+D+i e a oferta dos diferentes provedores de I+D+i.

2018

2019

29.500 €

Desenvolver material e medios específicos de produción vexetal -medios de cultivo, fertilización, control
biolóxico, maquinaria adaptada, etc.- potenciando a recuperación de castes autóctonas.

2018

2020

300.000 €

Fomentar a I+D+i no sector da agricultura, gandería, acuicultura e elaborados.

2018

2022

2.550.000 €

Crear unha rede de parcelas colaboradoras que poidan servir no ámbito da investigación como nos da
formación, demostración e divulgación.

2018

2022

50.000 €

Levar a cabo estudos comparativos sobre prezos de alimentos ecolóxicos e non ecolóxicos e a súa evolución.

2018

2022

54.000 €

Estudar e analizar os custos de produción dos principais produtos galegos e dos posibles produtos con potencial
para a comercialización; o que inclúe estudos territoriais para a óptima adaptación de certas orientacións
produtivas.

2018

2020

57.000 €

Formación do persoal da Administración sobre a produción ecolóxica.

2018

2021

17.000 €

Seguir fomentando accións de formación profesional e adquisición de competencias, así como promover
formacións específicas de actualización de coñecementos.

2018

2022

260.000 €

Crear unha ferramenta virtual, plataforma tecnolóxica, onde se poida acceder á normativa, ás publicacións,
tanto técnicas como divulgativas, e demais información de relevancia sobre a agricultura ecolóxica.

2018

2018

48.000 €

TOTAL

2.904.500 €
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APOIAR A ORGANIZACIÓN E VERTEBRACIÓN DO SECTOR
ACCIÓN

INICIO

FIN

ORZAMENTO

Crear unha mesa da produción ecolóxica dependente da Xunta de Galicia que vertebre a relación do sector
coa Administración

2018

2022

0€

Incrementar a porcentaxe de axudas á produción ecolóxica, así como o seu montante.

2018

2022

0€

Colaborar nos gastos para a certificación e control do Craega

2018

2022

442.000 €

Reforzar o control da fraude nos produtos ecolóxicos

2018

2022

0€
442.000 €

TOTAL

RESUMO ORZAMENTARIO DO PLAN ESTRATEXICO 2018-2022
APOIAR A PRODUCIÓN ECOLÓXICA

27.204.000 €

APOIAR A ELABORACIÓN E TRANSFORMACIÓN DE PRODUTOS ECOLÓXICOS

13.981.000 €

APOIAR A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ECOLÓXICOS

4.250.000 €

FOMENTAR A PROMOCIÓN DOS PRODUTOS ECOLÓXICOS

1.218.500 €

FOMENTAR OS ESTUDOS E A INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA ECOLÓXICA

2.904.500 €

APOIAR A ORGANIZACIÓN E VERTEBRACIÓN DO SECTOR
TOTAL
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442.000 €
50.000.000 €
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10. RESUMO E CONCLUSIÓNS DO PLAN
ESTRATÉXICO
O Plan estratéxico de produción ecolóxica de Galicia para o período
2018-2022, trátase dun documento integral que define a estratexia
básica para a agricultura ecolóxica desta rexión, establecendo liñas
de acción dotadas economicamente que nacen dunha profunda
análise interna e externa do sector. A creación deste Plan ten como
pretensión funcionar como elemento guía para a implementación
da estratexia que se vai levar a cabo en materia de alimentación
ecolóxica en Galicia; e vincula a todos e cada un dos axentes
implicados na elaboración de produtos ecolóxicos.
Para a elaboración do Plan estratéxico leváronse a cabo diferentes
procedementos, sempre contando coa participación activa do
sector. Isto último concretouse en enquisas específicas; reunións
sectoriais cos produtores e cos operadores das industrias; reunións
específicas cos representantes de maior relevancia do sector e coas
asociacións máis relevantes da agricultura ecolóxica de Galicia e co
Clúster da Alimentación Ecolóxica de Galicia; e tamén mediante a
consulta polo miúdo dos datos de diferentes estudos estatísticos e
barométricos.
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A análise exhaustiva da situación actual do sector da agricultura
ecolóxica en Galicia revelou información fundamental para coñecer
a posición dentro de España, de Europa e do Mundo; así como
tamén se obtiveron datos máis concretos do sector en Galicia. Este
profundo e amplo diagnóstico do sector no momento presente e as
súas tendencias e evolución, tradúcese, de forma interna, nunha
listaxe de debilidades e fortalezas, e de forma externa, nunha listaxe
de oportunidades e ameazas por área de actuación.
Foi a través da concreción de seis obxectivos específicos, -1) apoiar
a produción ecolóxica, 2) apoiar a elaboración e transformación
de produtos ecolóxicos, 3) apoiar a comercialización de produtos
ecolóxicos, 4) fomentar a promoción dos produtos ecolóxicos, 5)
fomentar os estudos e a investigación en agricultura ecolóxica e,
6) apoiar a organización e vertebración do sector-, que se definiron
as seis áreas de actuación ou liñas estratéxicas, -Produción,
Industria Agroalimentaria, Comercialización e Consumo, Promoción,
Formación e Investigación, e Administración-, nas que se expoñen
as diferentes ordes e liñas de acción deste Plan estratéxico. Un total
de 20 ordes e 40 liñas de acción repartidas da seguinte maneira;
na área de Produción 6 ordes e 10 liñas de acción, na área da
Industria Agroalimentaria 1 orde con 3 liñas de acción, na área de
Comercialización e Consumo 3 ordes e 8 liñas de acción, na área
de Promoción 2 ordes e 6 liñas de acción, na área de Formación e
Investigación 4 ordes e 9 liñas de acción, e por último na área de
Administración 4 ordes e 4 liñas de acción.
É na área de Produción, xunto coa área de Comercialización e
Consumo, na que máis debilidades presenta o sector, e polo tanto
onde máis esforzos pretende concentrar este Plan. Coincide así
coas áreas onde máis liñas de acción están definidas, xunto coas
áreas de Formación e Investigación, e Promoción. A maior parte das
debilidades que presenta o sector nas citadas áreas, fundaméntanse
na falta de profesionalización e formación dos operadores
implicados; tamén na baixa capacidade de promoción e difusión do
sector ecolóxico en xeral e dos seus produtos en particular; na baixa
competitividade nos prezos dos produtos ecolóxicos; e na baixa
actividade do mercado interno.
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Concretamente, no inicio da cadea de valor, na produción,
a estratexia baséase de xeito fundamental na ampliación do

coñecemento sobre as producións, en fomentar a cooperación e/
ou asociacionismo entre os produtores, en captar novos produtores
en agricultura ecolóxica, en desenvolver material e medios para a
produción vexetal (sobre todo sementes de castes autóctonas), en
apoiar máis os produtores na cadea de distribución de produtos
e en incrementar as axudas para os custos de certificación. Na
industria agroalimentaria o plan de actuación pasa por fomentar a
implantación de novas industrias e apoiar as xa existentes, poñendo
especial atención na pequena industria.
A nivel de comercialización e consumo, é vital seguir apoiando os
operadores na cadea de distribución de produtos; isto concretarase
na creación dunha plataforma en liña de compra e venda de
insumos e materias primas. Tamén é preciso seguir fomentando
o consumo en todas as canles de comercialización, mediante a
formación e a información aos consumidores, mediante campañas
institucionais de produtos ecolóxicos, ampliando o coñecemento
técnico sobre comercialización por parte dos profesionais en xeral,
ofrecendo programas formativos moi específicos e fomentando o
apoio técnico; así como impulsando o coñecemento do mercado
internacional ecolóxico para expandir a comercialización a áreas
aínda non exploradas.
É fundamental promover nos consumidores o coñecemento
dos produtos ecolóxicos, fomentando a promoción de produtos
no mercado interno, informando e formando os consumidores,
reforzando as axudas neste senso e dotando de medios tecnolóxicos,
de uso doado, para que os consumidores poidan informarse. En
termos de promoción tamén se pretende favorecer a presenza de
produtos ecolóxicos en actividades dependentes da Administración.
O Plan estratéxico recolle ordes no eido da formación e da
investigación e formula liñas de acción concretas para potenciar a
I+D+i específica en agricultura e acuicultura ecolóxica, fomentando
a transferencia tecnolóxica entre os centros de investigación e
os operadores e impulsando estudos de mercado, consumo e
comercialización. Ao mesmo tempo, recóllense liñas para potenciar
a formación profesional e a adquisición de competencias, así como
tamén se propón a creación e o uso dunha plataforma virtual con fins
formativos e informativos de tipo profesional. Dadas as necesidades
actuais do sector, proponse crear unha mesa da produción ecolóxica,
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dependente da Xunta de Galicia, que vertebre a relación do sector
coa Administración; así como seguir fomentando á discriminación
positiva nas axudas de Administración á agricultura ecolóxica.
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