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26ª ASEMBLEA XERAL
José S. Montes Pérez. Presidente

Feiraco por dentro.
Unha Asemblea Xeral é una boa ocasión para facer
balance dun ano de actividade e motivar aos socios
para que cada vez se vexan máis implicados con
Feiraco, ademais de experimentar a forza que nos
move e sentir propia a Cooperativa.
Os tempos non son os mellores, pero –a pesar de
todo– neste exercicio pasado tivemos uns resultados positivos nada despreciables. Non é para botar
as campás ao voo, pero é un resultado esperanzador a pouco que melloremos e se estabilicen os
prezos recoñecendo a figura do produtor, que sodes, especialmente, os socios. A ver agora, haberá
que ir vendo como nos imos situando ante unha
etapa sen cotas, na que, liberados desta limitación
legal europea, teremos que competir abertamente
entre todos, aínda que hay bastante unanimidade
en considerar que debe existir algunha fórmula de
control da produción. Sería razoable que se lle recoñecese ao gandeiro o esforzo realizado nestes
anos pasados polo seu investimento en cota láctea
e a súa adaptación ás limitacións impostas.
Ao inicio da Asemblea, quixen destacar a importancia da Cooperativa, tamén para enfrontar estes
novos tempos e cómo o feito de pertencer a unha
cooperativa debería ser garante dunha maior facilidade para competir e mellorar, pola forza que nos
dá a unión de todos.
Na nosa Cooperativa, cun importante número de
socios, a condición de cada un dentro dela é bastante diferente, pero todos importantes formando
unha gran familia, o que nos obriga a fixar estratexias que beneficien a cada perfil de socio a partir
das necesidades de cada un, correspondendo cos
mellores servizos posibles pensando no benestar
común. Non é unha tarefa fácil, ou si, porque tamén vai depender da actitude de cada un de nós.
Básicamente hai tres tipos de socios que vivimos o
espírito común que nos une:
Os que teñen unha importante actividade económica, que soe coincidir cos “titulares de explotacións
agrícolas, gandeiras e forestais”, que “aportan
para a súa comercialización e transformación o
100% das súas producións” e tamén se comprometen á “adquisición da totalidade dos produtos
e servizos… que subministre ou preste a Cooperativa”. Sobre estes recae a maior responsabilida-

de económica dentro da Cooperativa, recoñecendo ao mermo tempo que dela tamén depende a súa
economnía e o seu futuro.
Os que non teñen ou non tiveron actividade agrogandeira, pero aproveitan algúns servizos da Cooperativa. Estes, coa súa presenza, tamén cooperan
na consecución dos obxectivos o promoven coa
súa mensaxe, actuando de pregoeiros, a nosa marca e o valor dos nosos produtos.
Outros, sen relación económica, sintonizan co espírito cooperativo e potencian a actividade social
da que directa ou indirectamente se poden beneficiar, ou se beneficiaron noutro tempo, e non queren perder o contacto emocional con Feiraco.
Con todos estes apoios, a Cooperativa, como empresa de economía social, defende os intereses
dos socios e os dos das comunidades onde interactúa, ademais de xerar unha importante capacidade de emprego ou de servizos.
Cooperar para mellorar.
O cooperativismo é o que mellor se identifica co
mundo rural. Desde sempre a xente do rural sentiu a necesidade de colaborar para levar a cabo os
labores do campo e outras actividades na súa contorna. Historicamente, o nacemento do cooperativismo sitúase en 1844 cos Pioneiros de Rochadle,
con obreiros do sector textil, que crearon un almacén cooperativo de consumo de base democrática,
neutralidade política e fomento da formación continua entre eles; entre outros obxectivos pretendía
defender uns dereitos e facilitar solucións aos problemas daquel momento.
Posteriormente o espírito cooperativo foi asentando en todos os estamentos sociais, sobre todo
entre os que tiñan moitas máis dificultades para
competir e, por suposto, dentro do mundo rural polas dificultades que xurdían na propia comunidade
campesiña pola baixa formación, escasísima tecnoloxía e medios…
Cooperativismo actual.
Agora o cooperativismo volve “estar de moda”,
que é un dicir, para enfrontar as situacións adversas destes tempos, como o fixo Feiraco da man de
D. Jesús García Calvo, que foi quen de crear “un
modelo cooperativo para o desenvolvemento rural
galego” como di o título do libro que, na súa memo-
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ria –que se presenará nos próximos días–, se editou pola Cooperativa, para dar testemuño da
súa obra e honrar a súa memoria
para que perdure entre os socios
e entre as novas xeracións que
serán relevo nas explotacións actuais.
Din algúns que o rural e o sector
lácteo sempre estiveron en crise. Certamente, a rendibilidade
e o estado de benestar sempre
foron baixos, pero neste momento hai unha confluencia de elementos que pudieran dar como
resultado tempos mellores e de
máis estabilidade, coincidencias
positivas –como as leis recentemente aprobadas– que, ben
aproveitadas, pudieran significar
un cambio histórico dentro dun
mundo globalizado moi agresivo
e competitivo:
– Lei de medidas da cadea alimentaria.
– Lei de integración cooperativa.
– Organización de produtores
lácteos (OPL).
– Contratos lácteos obrigatorios.
– Unha nova PAC que defende o
desenvolvemento rural (2º piar).
– Selo identificativo de Leite
Sustentable.
– Interese da Comisión Europea
evidenciado nun documento
encargado e financiado pola
Dirección Xeral de Agricultura e Desenvolvemento Rural,
presentado o 23 de maio pasado no transcurso da Asemblea
Xeral de Cooperativas Agroalimentarias de España.
Este documento “APOIO ÁS
COOPERATIVAS AGRARIAS”
redactouse a partir dun estudo
feito entre 2011 e 2012 por un
consorcio europeo de investigación, ademais dos informes
individuais dos 27 Estados membros, oito informes sectoriais,
entre os que está o leiteiro, e
outros seis informes sobre cuestións transversais.
Seguiron outros estudos ata de-

terminar o grao de desenvolvemento de cada país e sector, etc.,
que proporcionan aos agricultores, ás cooperativas,… un coñecemento da posición do mercado
e a organización das cooperativas
e organizacións de produtores.
Principais resultados.
As cooperativas agrarias desempeñan un papel importante á
hora de axudar aos agricultores
a captar unha maior proporción
de valor engadido na cadea de
abastecemento alimentario, situándonos con máis poder de
negociación e apertura cara ás
economías de escala, ademais
reforzan a súa posición competitiva pola innovación de produtos
e a garantía da calidade e seguridade alimentaria.
Ante o desequilibrio na negociación entre agricultores, industria
e distribución, as cooperativas
desempeñan un papel clave,
especialmente cando manexan
volumes importantes, de aí que
para reforzar este poder sexa
necearia a fusión e integración
entre elas, que tamén veñen esixidas por proxectos comúns de
I+D e posición de marca.
Cando se fala de desenvolvemento rural, as cooperativas teñen un peso importante tanto no
económico coma no humano, así
como para a mellora da competencia e a sustentabilidade ambiental. Bastantes cooperativas
constrúen a súa estratexia en
torno ás características rexionais, coma no caso do desenvolvemento e comercialización de
especialidades rexionais”.
Recoñécese que “nos sectores
leiteiro e hortofrutícola, as cooperativas representan unha elevada cota de mercado, debido
ao carácter perecedoiro dos produtos, o que explica os elevados
custos de transación á hora de
comerciar cos mesmos”.
Conclusións.
Urxe moito a federación, integración ou cooperación para
enfrontar proxectos comúns. O

minifudismo cooperativo estanos
facendo dano porque, ás veces,
impídenos ver o horizonte próximo e planificar con futuro atentos
á evolución da demanda e dos
mercados; impídenos avanzar en
proxectos de I+D que unha cooperativa pequena non pode asumir; limítanos o poder de comercialización en mercados cada vez
máis controlados e en mans de
poucos e moi poderosos; dificulta a posibilidade de industrializar
e transformar os nosos produtos
para aproveitar o valor engadido
que xeran.
Mirando a nós mesmos, Feiraco
ábrenos a novas posibilidades.
Se somos unha cooperativa forte tamén conseguiremos unha
mellor posición para o desenvolvemento positivo e defender os
intereses dos socios e do sector.
Temos que mellorar en fidelización tratando de “aportar todas
as materias primas que producimos” á Cooperativa para a
súa transformación industrial e
comercialización, así como “adquirir a totalidade dos produtos
que comercializa”. Deste xeito,
cumprindo co disposto nos Estatutos, avazaremos con máis
posibilidades de éxito e melloraremos todos.
É necesario que acudamos cando sexamos convocados pola
Cooperativa, tanto en xornadas
de formación como de información, así como ás asembleas ou
encontros de decisión.
Indo aínda máis abaixo, é urxente que tratemos de avanzar en
proxectos de cooperación na
realidade das nosas aldeas ou as
nosas parroquias; calquera paso
que se dea con esta orientación
será positivo para todos.
Estamos a pouco (2015) de que
cambie o panorama de actuación
dentro do sector, pois non podemos deixar pasar máis tempo
sen concretar e poñer en marcha
novas ideas de integración. Desde Feiraco animaremos e potenciaremos calquera idea que se
promova axudando na súa execución e posta en marcha.
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oS SoCIoS de FEIRACo
REFRENDAN os BoS RESuLTADoS
ECoNÓMICoS da CooPERATIVA
na ASEMBLEA ANuAL
Feiraco, Sociedade Cooperativa
Galega, celebrou o pasado 22
de xuño a 46ª Asemblea Xeral
Ordinaria. Os socios asistentes
aprobaron co 99% de votos favorables o Balance, Conta de
Resultados, así como a Memoria
e Informe de Xestión do exercicio
2012 da Cooperativa e demais
puntos da orde do día. A asemblea elixiu un novo secretario do
Consello Reitor, cargo que pasa
a estar ocupado durante o próximo ano por Manuel Contorna
Barbeira, en representación de
Granxa A Costa da Baña.
Crecemento moderado en
tempos de crise
No que se refire ás magnitudes
económicas do exercicio 2012,
abordadas na Asemblea, Feiraco
facturou 104,7 millóns de euros,
cun crecemento do 2,5% sobre o
ano anterior e un incremento do
ebitda do 5,6% e do cash flow
dun 13%. Este crecemento, que
se estende a todas as actividades
de negocio da Cooperativa, conseguiuse nunha contorna de mercado difícil que presentou unha
tendencia á alza dos prezos internacionais das materias primas
destinadas á alimentación do gando e á baixa nos prezos de leite
líquido na distribución comercial.
Nun contexto de profunda crise
no que o PIB caeu en España un
1,37%, a Cooperativa incrementou as vendas das súas marcas
“FEIRACO” e “UNICLA” consolidándose como a marca galega líder en Galicia tanto en volume de litros como en valor. Ademais, o financiamento sindicado

A Cooperativa facturou preto de 105 millóns de
euros en 2012, cun crecemento do 2,5%, e obtivo
resultados positivos en todas as súas áreas de
negocio. Aprobadas as contas da Cooperativa co
99% de votos favorables.
concedido polo IGAPE en 2005
por un importe inicial de 26 millóns de euros reduciuse a 8 millóns a 31 de decembro de 2012.
En canto ao capítulo de investimentos, no últimos sete anos in-

vestíronse 7,4 millóns de euros.
Centrándonos no último exercicio, un total de 1.400.000 euros
destináronse ao plan de negocio
e compra de Clesa, así como á
súa xestión; ademais de a unha
nova liña de envasado slim, que
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permite aumentar a capacidade produtiva en 25
MM litros.
Por todo o exposto, “as cifras económicas de
2012 reafirman o éxito das medidas contempladas no plan de negocio de Feiraco formulado en
2005, centrado na procura continua dunha maior
eficiencia en custos, unha aposta pola calidade e a
profesionalización do Grupo, así como dunha nova
estratexia comercial”, apuntou o director xeral de
Feiraco, José Luís Antuña.

Feiraco consolídase como a marca
galega líder na Comunidade en
volume e valor.
Confianza no cooperativismo e na economía social
O presidente de Feiraco, José Montes, recentemente elixido presidente de AGACA, referiuse ao
bo momento do cooperativismo agrario en Galicia,
xa que segundo un recente informe das cooperativas agrarias españolas o sector crece en Galicia en
emprego, un 11,8%, en facturación, un 13,27% e
en número de socios, co 19,8% máis.

tor xeral, porque “estamos convencidos de que
o consumidor valorase o compromiso dos nosos
socios gandeiros co desenvolvemento innovador,
trazabilidade, mellora de procesos e produción de
leite saudable, que é o que nos fortalece ante o futuro”. Feiraco envasa só leite producido polos socios da Cooperativa, certificada coa Q de calidade

o presidente da cooperativa, José
Montes, destacou a boa saúde do
cooperativismo agrario galego,
que continuou creando emprego e
actividade durante a crise económica.
e coa marca Galega 100%, un selo que diferencia
un leite producido en Galicia, de calidade superior
á estándar, a fin de ofrecerlle ao gandeiro e consumidor maiores garantías. Ao primeiro por mellorar
a competitividade e rendibilidade das súas explotacións e ao segundo por asegurarlle o dereito a discriminar, de entre unha variada oferta, un produto
procedente de Galicia e de máxima calidade.

José Montes pasou revista tamén aos retos que
afronta o sector lácteo, que afectan á gobernanza
das cooperativas, o contrato lácteo, a posición na
cadea alimentaria, as cooperativas transnacionais,
e á capacidade de unión e integración que se manifesta na recente creación da organización de produtores APROLACT de base cooperativa e que se
podería estender a varias comunidades autónomas.
A proxección desta organización de produtores sitúase na contorna de un millón de toneladas inicialmente, achegando Galicia preto do 40% do volume
total de litros.
Liderado en Galicia como marca galega
de leite
Os últimos informes sobre penetración e cota de
mercado sitúan a Feiraco como o leite galego líder
en Galicia, tanto no que respecta ao volume de litros como ao seu valor. Unha posición de liderado
consolidado que se alcanzou, en palabras do direc-

o novo secretario do Consello Reitor, Manuel Cantorna Barbeira.
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DÍA do CooPERATIVISMo GALEGo
O Día do Cooperativismo Galego
celebrouse este ano o 6 de xullo
nas instalacións de FEIRACO
en Ponte Maceira, organizado
pola Consellería de Traballo e
Benestar da Xunta de Galicia.
Abreu o acto, José Montes, presidente de Feiraco, que deu a
benvida e manifestou:
Feiraco é unha cooperativa que
xermolou hai case 50 anos na
comarca de Barcala para dar resposta ás urxencias dun mundo
rural moi precario, estando sempre ao carón dos débiles para
facelos fortes por iso hoxe nos
identificamos totalmente co slogan do Consello Galego de Cooperativas da Xunta de Galicia:
A EMPRESA COOPERATIVA
AVANZA FORTE.
Desde a súa fundación, D. Jesús
García Calvo, concibiu Feiraco
como un proxecto moi ambicioso, nunca acabado, de responsabilidade social colectiva, que loitou por obxectivos nobres, que,
mantendo unidos os seus socios
foi conseguindo permanecer no
tempo con este espírito. O cooperativismo é hoxe una forza en
sí e tamén unha forza potencial
para poder enfrontar os retos
futuros dentro dunha sociedade
que AVANZA.
Queremos fomentar o cooperativismo, por iso formamos parte
da rede Eusumo da Xunta de Galicia, e coas demais cooperativas
lácteas temos unha vocación de
integración, así creamos a Agrupación Láctea Cooperativa, con
dez cooperativas que recuperamos os activos e a marca Clesa.
Estou convencido de que
Feiraco é o mellor exemplo
de que a economía social e o
cooperativismo constitúen unha
boa alternativa para desenvolver
actividades económicas eficientes
e rendibles, así que vos animo a
todos a confiar no esforzo común

e a solidariedade entre todos,
temos un gran futuro dentro do
cooperativismo.
Cando temos na man un produto
de cooperativa temos garantía
absoluta,
temos
calidade,
temos traballo responsable, e,
por se era pouco, devolvemos
beneficios á propia sociedade
onde vivimos.
A conselleira de Traballo e
Benestar, Beatriz Mato, destacou
a aposta do Goberno galego polo
cooperativismo, que en Galicia
“resiste a crise” coa creación no
primeiro semestre de 2013 dun
total de 33 cooperativas.
Así se pronunciou durante a
súa participación no Día do
Cooperativismo, onde expuxo
que entre 2009 e ata agora
constituíronse na Comunidade

galega 224 iniciativas deste tipo,
das que 33, cun total de 197
socios, naceron nos primeiros
seis meses deste ano.
Segundo indicou, Galicia conta
na actualidade con case 1.200
cooperativas que aglutinan a
máis de 90.000 socios e crean
máis de 18.000 postos de
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traballo. “Os datos avalan que o cooperativismo é
unha fórmula para resistir a crise, xa que fomenta o
emprendemento e preserva os postos de traballo,
á vez que busca un equilibrio territorial”, sinalou a
Conselleira.

Terra de Celanova alzouse co galardón á promoción
do cooperativismo. Esta iniciativa forma parte
da Rede Eusumo, promove a economía social
no ámbito de oito municipios rurais da comarca,
apostando polos sectores emerxentes.

Deste xeito, sinalou, entre outras, a Rede Eusumo
de asesoramento en economía social, que se puxo
en marcha en 2012 e que, tras fixar as súas bases
mediante un decreto, estase fomentando este ano
“de forma decidida”. Nesta liña, explicou que no
marco deste proxecto naceron ata o momento 27
cooperativas que posibilitaron a creación de máis
de 100 empregos directos.

Ademais, o premio aos valores cooperativos foi para
‘O cable inglés’, de Vigo; mentres que ‘Proxecto
Coop’ e Val de Lourenzá gañaron o concurso de
iniciativas cooperativas.

Con respecto aos premios á cooperación 2013
que se entregaron no acto, Mato afirmou que,
con estes galardóns, que concede anualmente o
Consello Galego de Cooperativas, recoñécese
o traballo destas empresas, así como a súa
capacidade de innovación e de promoción dos
valores da economía social.
Os premios ao mellor proxecto cooperativo recaeron
en ‘Lusco e fusco’ e ‘Xanela’. A Mancomunidade

Así mesmo, entregáronse nesta xornada os premios
correspondetes ao Certame “Cooperativismo no
ensino”, nas súas categorías de Educación infantil,
Primaria, Secundaria obrigatoria e Formación
profesional de Galicia.
O programa de actividades completouse cunha
visita guiada á Coopertiva Feiraco, á exposición
“Descubre as cooperativas” e á mostra de
traballos escolares, ademais dunha presentación
e degustación de produtos cooperativos. Unha
actuación teatral e xogos con carácter cooperativo
puxeron o punto festivo á xornada.
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JoSé MoNTES ELIXIDo PRESIDENTE
de AGACA
O presidente de FEIRACO agora tamén é presidente da entidade representativa do cooperativismo agrario en Galicia. As eleccións ao Consello Reitor de AGACA celebráronse no
marco da súa XXV Asemblea Xeral, o 14 de xuño en Santiago. Montes substitúe no cargo
a José Luis López Vázquez, quen viña ocupando a presidencia dende 2005. Outro cambio
prodúcese ao ampliar o número de membros do Consello Reitor, pasando de sete a nove
integrantes.
José Montes parte coa experiencia adquirida ao longo de catro anos como vogal no Consello Reitor de AGACA e afronta a
presidencia dende unha liña continuadora na política de representación, guiado sempre polos
principios básicos do cooperativismo e unha aposta firme pola
integración cooperativa, entre
outras medidas, co obxectivo
de acadar menos cooperativas,
pero máis fortes.
Tamén considera importante levar a cabo medidas para impulsar a autoestima cooperativa
mediante accións como a promoción do consumo de produtos cooperativos e a defensa da
marca cooperativa.
O presidente de FEIRACO e
AGACA está convencido de que
o cooperativismo é o futuro do
rural, xa que favorece a xeración
de recursos propios, afastándose da dependencia do financiamento público e, por iso, considera fundamental a súa divulgación e defensa.
Consciente de que hai moito
traballo por facer, Montes indica
que o novo Consello Reitor xa
está estudando as necesidades
dos distintos subsectores agrogandeiros para determinar as
accións necesarias e acometer
proxectos viables para impulsar
o cooperativismo agrario galego.
O novo Consello Reitor
A configuración do Consello Reitor, máximo órgano de represen-

tación, queda da seguinte forma:

Presidente José S. Montes Pérez (Coop. Feiraco).

leite e de viño co obxectivo de
acadar unha representación máis
fiel á realidade sectorial nas diferentes reunións ou negociacións
ante os distintos organismos ou
institucións que proceda.

Vicepresidente José Ramalleira
Vázquez (Coop. Os Irmandiños).

No primeiro caso, establécense
dous bloques:

Secretario Emilio Rodríguez Felipe (Coop. Coren).

Leite-gandería: inclúe ás cooperativas comercializadoras de leite sen
transformar e a aquelas nas que o
principal nexo de unión sexa a negociación e o mercado de leite.

Consello Reitor
2013-2017

AGACA

Tesoureiro Carlos Gómez Díez
(Coop. Hortoflor 2).
Vogais
Rafael Tejeda Vázquez (Coop.
Proterga).
Alberto Amil Chaves (Coop. Horsal).
Javier Iglesias Sendín (Coop. Vitivinícola Do Ribeiro).
Albino López Rodríguez (Coop.
Leira).
Ramón Barral Maquieira (Coop.
Martín Códax).

Leite-derivados lácteos: corresponde ás cooperativas con actividade na transformación leiteira ou aquelas con participación
nunha industria transformadora.
José Montes exercerá de representante nesta nova categoría.
No viño, ambos bloques representarán ás cooperativas produtoras
e/ou comercializadoras de uvas:

Ampliación da representación

Vitivinicultura-interior: afecta ás
integradas nas Denominacións
de Orixe Valdeorras, Monterrei,
Ribeiro e Ribeira Sacra.

Nesta ocasión a Asemblea aprobou un cambio nos estatutos
para desdobrar os sectores de

Vitivinicultura-costa: abrangue ás
da Denominación de Orixe Rías
Baixas.
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As demais Xuntas Sectoriais mantéñense do mesmo xeito, sumando un total de nove:
XUNTA SECTORIAL DE ABASTECEMENTOS E
SERVIZOS
Representante D. José Ramalleira Vázquez
XUNTA SECTORIAL DE CARNE DE VACÚN, OVINO, CAPRINO E OUTRAS CARNES
Representante D. Rafael Tejeda Vázquez
XUNTA SECTORIAL DE GANDERÍA INTENSIVA:
AVICULTURA, PORCINO E COELLOS
Representante D. Emilio Rodríguez Felipe
XUNTA SECTORIAL DE FLOR, APICULTURA E
HELICICULTURA
Representante D. Manuel Carlos Gómez Díez
XUNTA SECTORIAL DE FROITAS E HORTALIZAS
Representante D. Alberto Amil Chaves
XUNTA SECTORIAL DE LEITE-GANDERÍA
Representante D. Albino López Rodríguez
XUNTA SECTORIAL DE LEITE-DERIVADOS LÁCTEOS
Representante D. José Severino Montes Pérez
XUNTA SECTORIAL DE VITIVINICULTURA-INTERIOR
Representante D. Javier Iglesias Sendín
XUNTA SECTORIAL DE VITIVINICULTURA-COSTA
Representante D. Ramón Barral Maquieira
Plan de Actividades 2013
Como é habitual, na Asemblea Xeral procedeuse
á aprobación das contas e xestión do ano anterior;
repasáronse os principais fitos do 2012 e presentouse o plan de actividades que se está a desenvolver no presente ano.
Dende hai uns anos o citado Plan acusa a inxerencia
da crise económica que sitúa a algunhas cooperativas nunha situación delicada, dado que a maioría
das explotacións gandeiras sufriron perdas en 2012,
pola suba dos prezos internacionais das materias
primas de alimentación animal e a presión incontrolada e de dominio da gran distribución moderna.
A pesar disto, segundo os datos desprendidos
do último informe do Observatorio Socioeconómico do Cooperativismo Agroalimentario Español
(OSCAE), correspondentes ao exercicio 2011, as
cooperativas galegas supoñen un factor importantísimo no desenvolvemento económico de Galicia
(entre 2007 e 2011, o nº de socios incrementouse
nun 19,8%; a facturación nun 13,27% e o emprego total nun 11,87%). A actividade de 2012 reafirma o seu papel como motor de desenvolvemento

tanto a nivel económico, xerando emprego e riqueza, como social, altamente valorado nos distintos concellos rurais.
Entre as medidas impulsoras do cooperativismo
de AGACA figuran a aposta polas OPs (Organizacións de Produtores), co fin de alcanzar unha
mellor posición na cadea alimentaria; hai uns meses nacía a OP, Aprolact, destinada a iniciar un
proceso de negociación conxunto coas principais
industrias lácteas. Ademais, promoverase o reforzo das alianzas entre cooperativas co obxecto
de mellorar a posición negociadora e o papel das
interprofesionais para alcanzar maior estabilidade
nos mercados.
Hai pouco meses, nacía tamén, UCOGA, unha
Correduría de Seguros integrada por cooperativas
con experiencia en seguros e AGACA, orientada a
alcanzar o máximo beneficio para as cooperativas
e os seus socios a través desta ferramenta especializada.
Estase a realizar un importante esforzo no impulso da cultura cooperativa, fortalecendo a imaxe do
cooperativismo en Galicia como xerador de emprego, co apoio das axudas da Rede Eusumo e a través dun intenso programa de traballo enfocado de
cara á Innovación e Internacionalización.
A formación continuará a ser un dos focos destacados nas actividades a desenvolver, con especial
atención á execución de plans formativos dirixidos
ós Consellos Reitores, máximo órgano decisivo de
calquera cooperativa.
No ámbito gandeiro, seguirase promovendo a Certificación de Calidade do Leite, mediante o RLVCC
(Referencial de Leite de Vaca Certificado de Cooperativa), sabendo que está a ser unha demanda
crecente na industria, a pesar da diminución ou
desaparición das axudas e seguirase traballando na
difusión e aplicación de medidas de aforro de enerxía e enerxías alternativas nas explotacións.
En definitiva, acompañarase ás entidades socias
nun ámbito tan difícil como o actual, baixo criterios
profesionais e de defensa do contorno cooperativo.
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APoSTA por unha IMAXE
máis MoDERNA e PRÓXIMA
para o LEITE uNICLA
Esta renovación visual favorece unha presenza máis clara e visible nos
puntos de venda e mellora a identificación de gama e marca por parte
dos consumidores.
Este novo packaging xorde das recomendacións que os consumidores
trasladaron á Cooperativa a través das súas canles de comunicación,
permitíndolle a Feiraco adecuar os seus produtos ás tendencias actuais de compra.
Ter unha presenza máis clara e visible nos lineais,
mellorar a identificación entre gama e marca, incluír
a información en dobre versión idiomática (galego e
castelán) e achegar ao comprador a procedencia do
produto son as razóns que motivaron a renovación
da imaxe do leite Unicla e Unicla Sen Lactosa de
Feiraco, Sociedade Cooperativa Galega, facéndoa
máis moderna e próxima.
A Cooperativa dá resposta así ás suxestións que
os consumidores foron deixando nas distintas canles de comunicación que Feiraco ten activadas
(newsletter, facebook, web…) e que lle permiten
adaptar os seus produtos, en tempo real, ás tendencias actuais de consumo.

Un novo packaging para o leite de sempre
Esta reformulación visual afecta ao continente pero
non o contido do leite, que mantén intactas todas
as súas propiedades nutricionais. Un novo packaging máis sinxelo e limpo que “viste” un leite único
pensado para o consumo de toda a familia e que
conserva o mellor sabor tradicional sen necesidade
de engadidos.
Feiraco consegue a calidade máxima do seu leite Unicla optimizando a alimentación das súas vacas, enriquecéndoa con nutrientes como a semente de liño e
criándoas nun contorno saudable. Tan só deste xeito
logra que elas coiden tamén do consumidor final.

uNICLA ANTIoX, o PRIMEIRo LEITE
con ANTIoXIDANTES NATuRAIS do
MERCADo
Un vaso aporta o 18% das necesidades diarias de selenio, un oligoelemento
esencial coñecido polo seu poder antioxidante.
O Unicla Antiox, o primeiro leite
con propiedades antioxidantes
100% naturais, pensado para
todos aqueles que apostan por
unha alimentación sa e equilibrada, acaba de saír ao mercado para a súa comercialización.
Un novo produto que se suma
á gama Unicla de Feiraco, a categoría láctea máis saudable e
con mellor sabor da cooperativa, producida de forma 100%
natural, da que tamén forman
parte Unicla Semidesnatado e
Unicla sen Lactosa. que xa estaban nos liñais.

un nutrinte esencial para a
saúde
O selenio é un oligoelemento
esencial que axuda a previr
o envellecemento das células
provocado pola acción dos radicais libres e axuda ao funcionamento normal do sistema
inmune. Nin os seres humanos
nin os animais son capaces de
producir selenio por si mesmos,
polo que necesitan adquirilo a
través da alimentación.
Feiraco Unicla Antiox aporta,
cun só vaso, o 18% das necesidades diarias deste mineral

esencial para a saúde humana.
Ademais, o feito de ser desnatada supón un plus para todos
aqueles consumidores que coidan a súa alimentación.
Alimentación animal baseada
en nutrientes naturais
A través de forraxe enriquecida
con sementes de liño, selenio
e outros nutrientes naturais, a
Cooperativa suplementa a alimentación do seu gando logrando que sexan as súas vacas as
que coiden de todos os consumidores que confían nos produtos Feiraco para alimentarse.
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NoVo IoGu+ DE MACEDoNIA
Un sabor escollido polos máis pequenos da casa, confeccionado a base de laranxa, pera,
pexego e plátano.
Este iogur líquido de longa duración súmase aos Iogu+ xa existentes, de fresa e natural,
conservando o seu formato en brick de 200 ml con palliña e o seu método de conservación
a temperatura ambiente.
Tras a boa acollida dos iogures líquidos de longa
duración Iogu+ de fresa e natural, Feiraco vén de
lanzar ao mercado o novo Iogu+ de macedonia, un
sabor elixido polos máis pequenos da casa. Con
laranxa, pera, pexego e plátano, este novo produto
inclúe o mellor da froita e o iogur nun formato funcional e fácil de levar que non necesita conservarse
en frío grazas ao proceso térmico UHT ao que se
somete.
Alimentación saudable e divertida
Os produtos Iogu+ son iogures pasteurizados despois da fermentación con poucas calorías e libres
de glute. A súa fórmula lixeira e a súa longa conservación a temperatura ambiente, até catro meses,
convértenos na mellor solución para comidas e merendas tanto dentro como fóra do fogar ao presentarse en bricks de 200 ml con palliña.

Ademais, contan cun deseño innovador, chamativo
e colorista que fai que combinen todas as necesidades nutricionais dos nenos cunha forma atractiva
de consumir lácteos.

XANTAR DE CONFRATERNIDADE D

E DESPOIS DA ASEMBLEA XERAL
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A REDE EuSuMo AXÚDACHE a
CREAR o TEu PRoPIo EMPREGo
María José Picallo

Crear a nosa propia saída laboral nestes tempos de crise pode
resultarnos algo difícil, pero non
estamos sos: a Rede Eusumo,
creada pola Xunta de Galicia,
asociacións e cooperativas, dispón de oficinas de asesoramento
en toda a Comunidade Galega
para axudarnos a converter os
nosos proxectos en realidade,
poñendo en marcha cooperativas
ou sociedades laborais.
Así, cando un grupo de persoas
pensa en autoempregarse baixo
as fórmulas de cooperativa ou
sociedade laboral, conta coa
Rede Eusumo para ter un apoio
técnico que lle permite analizar
todos os elementos necesarios
para facer viable a súa idea de
negocio. E, o que tamén é importante, para decidir a forma en
que van organizarse para sacar o
maior proveito do modelo participativo e democrático propio da
economía social.
Aínda que as Cooperativas Agrarias como Feiraco seguen a ser
as máis coñecidas, hai moitos
tipos de cooperativa coma as
de ensino, do mar, traballo asociado, servizos sociais, integración social ou transportistas,
entre outras. Temos variedade
de modelos, para escoller o que
se adapte mellor á idea de cada
grupo, sendo tres o número mínimo de persoas para poñer en
marcha unha cooperativa.
Feiraco. en Ponte Maceira, acolle desde xaneiro un Centro de
Desenvolvemento Cooperativo
da Rede Eusumo, a cargo do cal
está Jorge Fernández, que xa
asesora cinco grupos que planean
fundar cooperativas de traballo
asociado. “Os grupos están a in-

formarse para crear un centro de
día, unha empresa de enxeñería,
unha de artes gráficas, unha que
ofrecerá servizos de turismo de
natureza e actividades medioambientais e outra de agricultura
ecolóxica”, sinala o técnico.
Cada grupo segue un itinerario
formativo e outro práctico empresarial, máis ou menos extensos
dependendo da formación das
persoas que participen, e que se
completan nuns dous meses. O
mínimo recomendado de formación son 50 horas, e no primeiro itinerario apréndense nocións
de economía social, habilidades
sociais, económico-financeiras,
comerciais e organizativas. No
segundo abórdase a idea de negocio, a área comercial e a produción, a organización e xestión,
a área económico-financeira e a
planificación estratéxica. Trátase
de que as persoas emprendedoras teñan xa formación cando
bote a andar a súa sociedade laboral ou cooperativa.
Ademais, impártense cursos sobre emprendemento e formación
cooperativa organizados pola
Rede Eusumo ou por asocia-

cións, e o asesoramento vai máis
alá das novas iniciativas, xa que
se estende a cooperativas ou
empresas xa constituídas.
O Centro de Desenvolvemento
Cooperativo-Fundación Feiraco
atende os grupos de persoas interesadas en autoempregarse na
economía social das comarcas
da Barcala, Xallas e Santiago.
Teléfono: 676 762 800
Correo electrónico: eusumo.
fundacionfeiraco@eusumo.
coop.
Sobre a Rede
A Rede Eusumo (www.eusumo.
coop) nace impulsada pola Consellería de Traballo e Benestar
dentro do Programa Operativo
do Fondo Social Europeo 20072013 para o fomento do cooperativismo e da economía social.
Procura o fomento do espírito
emprendedor no ámbito local, comarcal e transfronteirizo, apoiando a creación e consolidación de
emprego con base na economía
social. A Fundación Feiraco está
adherida á rede como centro de
apoio e de referencia.
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EXPERIENCIA EuSuMo
As Persoas Maiores, ¿como viven?, ¿reciben bos coidados?,
¿sofren de soidade?, ¿son ben
tratadas?, ¿preocupámonos por
elas?... os seus Coidadores,
¿séntense apoiados?, ¿teñen
coñecementos?, ¿teñen tempo
para dedicarlles? Reflexionando
sobre estas preguntas e moitas
outras se atopaban un sábado
pola tarde unha profesora coas
súas alumnas de atención sociosanitaria nun centro de formación
da capital compostelá.
Era tan importante o tema a tratar, que de inmediato apareceu o
terceiro elemento a considerar:
os Profesionais, ¿preocupámonos por eles?, ¿ofrecémoslles
uns coidados de excelencia?,
¿tratámolos en todo momento
con dignidade e respecto?... Silencio e miradas tristes foi o que
esa profesora observou nas súas
alumnas.
E é que algo debía cambiar…
Detrás dunha empresa, hai unha
idea. unha idea de cambio, de
mellora, de preocupación polos
demais.
Isto foi o que levou a esa profesora e a dúas das súas mellores
alumnas a pensar en emprender.
Tiñan os coñecementos e as ganas para facelo. Unha enfermeira
con experiencia en formación e
atención sociosanitaria, unha psicopedagoga con formación na organización de actividades en centros de atención sociosanitaria e
unha técnica en atención sociosanitaria, diplomada en magisterio e
con experiencia e titulación administrativa, podían facelo.
Pero só a idea non basta, necesítase a disposición de intentar e
peersistir en convertela en realidade.
Así foi como Mª Paz Maneiro,
Magdalena Martínez e Eva Vázquez tiveron a gran sorte de po-

ñerse en contacto con Jorge, o
técnico da Rede Eusumo na Fundación Feiraco; xa que o que si
tiñan claro desde o principio era
que, emprender como cooperativa era a súa mellor aposta e
os cimentos máis sólidos que
podían construír desta nova realidade de futuro: un Centro de
estancias diurnas para persoas
maiores dependentes, ou máis
coñecido como Centro de Día.
E así naceu MeDranDo da man
da Rede Eusumo
MeDranDo é un Centro de Día
para persoas maiores dependentes que ofrece un programa de
atención diurna especializado a
persoas que precisan de axuda
para a realización das actividades
básicas e/ou actividades instrumentais da vida diaria. Os seus
obxectivos son manter, preservar
e/ou mellorar a funcionalidad dos
usuarios e servir de apoio á familia, posibilitando a vida familiar e
socio-laboral dos seus membros.
Poderán ser usuarios as persoas
maiores de 60 anos con problemas de dependencia que presenten enfermidades crónicas, pluripatoloxía, con limitación da súa
autonomía e que requiran unha
atención sociosanitaria especializada, coidados de enfermería ou
de rehabilitación. Tamén poden
acudir ao centro aquelas persoas maiores que precisen unha
ocupación significativa do tempo
libre e de lecer, a través da realización de actividades e talleres
lúdico-terapéuticos. En persoas
con idades inferiores, é preciso
realizar unha valoración individualizada sobre a súa situación
de saúde e as súas necesidades
asistenciales.
A súa ubicación na localidade
de O Milladoiro, no municipio de
Ames; responde a unha demanda
actual do servizo en base ao envellecemento da poboación non
só da localidade senón tamén da
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súa área de influencia; e sobre
todo a que non existe ningún outro centro destas características
no devandito núcleo poblacional.
Sitúase na zona coñecida como
NovoMilladoiro, zona residencial
nova con presenza dun elevado
número de familias, e próxima ao
polígono do mesmo nome; no cal
o número de traballadores aumentou considerablemente nos
últimos anos, posibilitando así a
conciliación da vida familiar e laboral para moitas familias.
A súa apertura está prevista para
finais deste ano e é o noso desexo ofrecer este servizo e colaborar cos socios de Feiraco neste
novo e ilusionante proxecto, que
ten como aceno de identidade a
excelencia dos coidados ofertados e a calidade humana no trato
e atención prestada; non só ás
persoas maiores que acoden ao
centro senón tamén ás familias
das que forman parte.
Estaremos moi agradecidos por
confiar en nós.
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uN SEGuRo FLEXIBLE que
PERMITE ADAPTAR o CuSTo ás
TÚAS NECESIDADES
Galicia é unha das comunidades
autónomas con máis tradición gandeira de España. Durante a campaña 2012, contratou máis de 4.170
pólizas de seguros de Explotación
de Gando Vacún a través das cales aseguraban a máis de 271.700
animais cun valor de produción de
preto de 306 millóns de euros. Isto
supón en torno ao 25% da contratación de toda España.

Tipo de Animal

Reprodutor Raza
Pura (Leite)

Recría Raza Pura
(Leite)

Reprodutor
Rubia Galega
Pura (Carne
Semiestab.)

Recría Rubia
Galega
Pura (Carne
Semiestab.)

Valor
Asegurado
Máximo
€/Animal

1257

563

1222

579

Valor
Asegurado
Mínimo
€/Animal

503

Do mesmo xeito, en Galicia, para
a campaña 2012 a sinistralidade
supera os 10 millóns de euros,
por preto de 22.600 sinistros.
Entre as principais causas de sinistro destacan os accidentes, as
complicacións no parto, a morte
das crias e a mamite.
O Seguro de Gando de Reprodutores e Recría de leite e carne
perfílase como unha ferramenta
Opción
Asegurada

Custo
Máximo
€/Animal

Custo
Mínimo €/
Animal

A

12,75

5,10

B

29,60

11,85

C

43,48

17,40

A

4,80

1,92

A

13,98

5,59

B

35,17

14,07

A

7,09

2,84

Así por exemplo, un gandeiro cuxa
explotación se atope na comunidade autónoma de Galicia conta
con diferentes posibilidades de
aseguramento, cun custo de seguro por animal reprodutor que
oscila entre os 5 e os 44 euros.

Garantías adicionais

Custo
Máximo
€/Animal

Custo
Mínimo
€/Animal

Enfermidades
Meteorismo
Carbunco
Saneamento
Saneamento Extra
Morte Súbita
Enfermidades
Meteorismo
Carbunco
Saneamento
Saneamento Extra
Morte Súbita
SRB
Enfermidades
Meteorismo
Carbunco
Saneamento
Saneamento Extra
Muerte Súbita
Enfermidades
Meteorismo
Carbunco
Saneamento
Saneamento Extra
Morte Súbita
SRB

10,76
6,59
1,13
1,91
3,40
2,97
0,75
2,90
0,50
0,84
1,50
1,31
9,88
3,65
8,28
1,42
2,40
4,27
3,74
1,01
3,92
0,67
1,14
2,02
1,77
13,37

4,31
2,64
0,45
0,77
1,38
1,19
0,30
1,18
0,20
0,34
0,60
0,52
3,95
1,46
3,31
0,57
0,96
1,71
1,50
0,41
1,57
0,27
0,45
0,81
0,71
5,36

221

489

de proteción flexible que permite
ao gandeiro adaptar as coberturas
e o custo do seguro ás necesidades e ao risco da súa explotación.

232

Incluídas subvencións de Enesa: base por contratación colectiva, características do asegurado e pertenza a ADSG; así como
subvencións de Comunidade Autónoma de Galicia.

Por entre 5 e 14 euros por
animal reprodutor
A opción A deste seguro cobre
a morte e sacrificio (obrigatorio
ou necesario) polas enfermidades de Febre Aftosa e Encefalopatía Espoxiforme Bovina, acci-

dentes (traumatismos), así como
obstrución esofáxica, perforación do tubo dixestivo, ataque de
animais…
Ademais tamén cobre a morte
ou estado agónico de máis de 3
animais maiores de 6 meses por

algunha causa non asegurable en
ningunha cobertura ofrecida polo
seguro e as mortes derivadas
nos 10 días seguintes. Así como
a perda de produción en caso
de morte de máis de 3 animais
por calquera causa prevista no
seguro.
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“Unha ferramenta de protección
flexible que permite ao gandeiro
adaptar as coberturas e o custo
do seguro”
Unha das posibilidades máis interesantes deste seguro é que permite ao gandeiro elixir o valor ao que
asegurar o seu gando, o cal variará en función da
raza do animal. Así, para o exemplo que elaboramos, se o gandeiro escolle o valor máximo, o custo
do seguro por animal reprodutor será de 12,75 euros para gandeiros de leite e de 13,98 euros para
gandeiros de carne; se pola contra escolle asegurar
ao valor mínimo, o custo do seguro para este mesmo animal será de 5,10 euros para gando de leite e
de 5,59 euros para gando de carne.
As explotacións gandeiras poden estar expostas a
máis riscos que os que cobre a opción A, polo que
o seguro prevé dúas opcións máis que van sumando coberturas á anterior, e xa que logo van adaptando tamén o custo do seguro por animal.
Así a opción B cobre os mesmos riscos que a Opción A e engade a cobertura fronte a complicaciones no parto, así como fronte á morte ou sacrificio
necesario da cría no mesmo ou nas 24 horas seguintes ao mesmo.
Á súa vez a opción C cobre todos os riscos das
Opcións A e B e engade unha garantía fronte ao sacrificio económico por incontinencia láctea debido
a un accidente traumático, así como fronte á morte
ou sacrificio económico por mamite.
Ademais para completar as coberturas do seu seguro, o gandeiro pode incluír unha serie de GARANTÍAS ADICIONAIS en función das necesidades da

súa explotación, entre as que destaca a garantía
de Saneamento Gandeiro, en caso de sacrificio
obrigatorio por Tuberculose, Brucelose, Leucose e
Peripneumonía Contaxiosa:
– Normal: compensa a parte do animal que doutro
xeito perdería.
– Extra: compensa cunha valoración superior os
animais sacrificados, e cobre o tempo que tarde
o gandeiro en substituír aos animais reprodutores sacrificados.
Tamén resulta importante a garantía adicional para
pastos estivais e invernais, que compensan o periodo que os animais non poidan acceder aos pastos debido a saneamento. O gandeiro poderá contratar unha ou as dúas garantías para unha mesma
explotación.
Para rematar, o seguro tamén conta con outras garantías adicionais interesantes fronte a enfermidades como Síndrome Respiratoria Bovina en Recría
(S.R.B.), meteorismo agudo, carbunco…
Ademais o Ministerio de Agricultura, Alimentación
e Medio Ambiente a través de Enesa concede unha
subvención que pode alcanzar ata o 40% do custo
neto; ao que hai que engadir o apoio que presta ao
seguro a Xunta de Galicia, cunha subvención que
pode chegar ata o 18% do que outorga Enesa.
Ante a gran variedade de coberturas que ofrece
este seguro e as distintas posibilidades de elección
que proporciona, é conveniente que os gandeiros
que queiran protexer as súas explotacións
acudan ao seu mediador de seguros e adapten
as coberturas e o custo do seu seguro ás súas
necesidades.

NoVAS VÍAS de CoMuNICACIÓN de
SINISTRoS de GANDo
¿Que facer en caso de sinistro
de gando?
A partir do pasado 10 de xullo
de 2013 amplíanse as vías de
comunicación para sinistros de
gando, que se poderán realizar:
Por teléfono:
– O teléfono 900 900 420 (para
sinistros de seguros de vida
e/ou retirada de cadáveres
de animais bovinos e equinos) substituirase por:

910 220 200 ou 692 669 300
– O teléfono 900 900 555 (retirada do resto de especies)
substituirase por:
910 220 220 ou 692 669 444
A través da páxina Web: www.
agroseguro.es (só retiradas de
cadáveres).
Para calquera aclaración necesaria non dubide con contactar
coa Sección de Seguros de FEIRACO, S.C.G. (981.818.248)
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SEGuRo de BAIXAS MéDICAS
Iván Novo. Director Xeral de UCOGA

O estar enfermo ou sufrir un accidente é desde sempre un luxo
para os autónomos en xeral e
para os agricultores en particular.
Estes contratempos non avisan,
pódense producir en calquera
momento e ninguén é inmune a
eles. No mundo agrario en xeral pódese dicir que se convive
co risco en cada momento. Son
labores duros e lévase o corpo
ao límite, trabállase con pesos
e durante longas xornadas sen
descanso. Ademais utilízanse
todo tipo de utensilios, ferramentas e maquinaria, sen nomear a
animais con comportamentos ás
veces impredicibles. Todo isto
aumenta, se cabe, o risco de sufrir un accidente que nos deixe
impedidos para traballar durante
un tempo considerable.
Desde Ucoga e Feiraco pensamos nisto e puxémonos a traballar niso, queremos que todos
poidan ter unha alternativa aseguradora ante percances que
conleven unha baixa médica, xa
sexa por unha enfermidade ou
por un accidente.
Sabemos que as actividades non
paran, a produción continúa cada
día e as tarefas das explotacións
agrogandeiras deben seguir
adiante aínda que o titular estea
de baixa. Nalgúns casos, sobre
todo en pequenos percances,
a situación sálvase co esforzo
familiar e a axuda de amigos e
veciños, pero se a situación é
máis grave e máis duradeira non
queda outra opción que contratar a alguén que continúe coas
tarefas, neste caso prodúcese
unha perda económica para esta
explotación, que de súpeto ten
un gasto importante que non tiña
previsto.
O primeiro que debemos saber

é cánto cobraremos estando de
baixa. Se estivese cotizando pola
cota mínima de autónomos (onde
están un 90% deles) a base de
cotización será de 850 €. No primeiro mes de baixa, a seguridade
social abonará o 60% da cotización dos días 4 ao 21 ambos incluídos e o 75% en diante. Isto
supoñería un subsidio de baixa

“No mundo agrario en xeral pódese dicir que
se convive co risco en cada momento.”

para o primeiro mes de 501.62
€ pero debería de seguir pagando as cotas de 254 € co que os
ingresos netos o primeiro mes
de baixa serían duns 247 € e os
sucesivos duns 383 €. As cifras
falan por si soas.
En Ucoga e Feiraco, coñecedores desta problemática deseñamos un produto asegurador para
mellorar esta situación mediante
a contratación dunha póliza.
Así o agricultor pode mellorar
estas indemnizacións por baixa
desde 600 € ao mes ata 1.200
€/mes sumados aos percibidos
da S.S. cun custo mínimo. Desde
uns 140 € ao ano de custo podemos estar máis tranquilos ante
un percance, sabendo que polo

menos teremos un apoio económico para que a nosa cabeza se
centre no realmente importante:
POÑERSE SAN CANTO ANTES.
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ENTRADA en VIGoR da ESIXENCIA
do CERTIFICADo de EFICIENCIA
ENERXéTICA
Co obxecto de promover a eficiencia enerxética dos edificios, a Directiva 22010/31/UE esixe o establecemento dun procedemento
de certificación que proporcione
unha información sobre o consumo enerxético do inmoble que se
pretenda comprar ou arrendar.
Establécese a obriga de expedir
un certificado de eficiencia enerxética para os edificios ou unidades destes que se constrúan,
vendan ou aluguen, que debe incluír información obxectiva sobre
as características enerxéticas,
para que desta forma se valore e
compare a súa eficiencia no consumo e se favoreza a promoción
de vivendas de alta eficiencia
enerxética, e os investimentos
en aforro de enerxía.
Obrigados
O propietario do edificio completo, vivenda ou local destinado ao seu uso independente, será o responsable de obter e conservar o certificado.
Existen tres casos nos que
é obrigatorio obter o certificado de eficiencia enerxética, segundo se establece
non Real Decreto 235/2013:
a) Edificios de nova construción.
b) Edificios ou partes de edificios existentes que se vendan
ou se aluguen a un novo arrendatario, sempre que non dispoñan dun certificado en vigor.
c) Edificios ou partes de edificios
nos que unha autoridade pública
ocupe unha superficie útil total
superior a 250 m2 e que sexan
frecuentados habitualmente polo
público.
¿No caso dun edificio ou vivenda
que ten actualmente un contrato
de arrendamento é necesario obter o certificado?

Se á entrada en vigor do Real
Decreto 235/2013 xa existe contrato de arrendamento, non será
necesario obter o certificado, así
como no caso de que este contrato se renove. Unicamente no
caso de que se realice un novo
contrato a outro arrendatario
será preciso realizar o certificado
de eficiencia enerxética
Técnicos competentes
Os certificados serán suscritos
polos denominados “Técnicos
Competentes”. Ditos técnicos
competentes poderán selo por:
Estar en posesión de calquera
das titulacións académicas e profesionais habilitantes para:
A redacción de proxectos ou dirección de obras e dirección de
execución de obras de edificación
ou para a realización de proxectos de sus instalacións térmicas,
segundo o establecido na Lei
38/1999, de 5 de novembro, de
Ordenación da Edificación.
A suscrición de certificados de
eficiencia enerxética.
Acreditar a cualificación profesional necesaria para subscribir os
certificados de eficiencia enerxética segundo o que se estableza
mediante a orden prevista na disposición adicional cuarta do RD
235/2013.
En tanto esta orde ministerial non
se publique, poden realizar o certificado de eficiencia enerxética
de calquera tipo de edificio, todos
os arquitectos, arquitectos técnicos e aparelladores, e enxeñeiros
superiores e enxeñeiros técnicos
dos contemplados no apartado 2
do artigo 10 da Lei 38/1999, non
sendo necesario cumprir ningún
outro requisito, salvo normativa
específica que indique o contrario.

Validez
o certificado de eficiencia enerxética ten unha validez de dez
anos. O propietario poderá voluntariamente proceder á súa actualización cando considere que
existen variacións no edificio que
puidesen mellorar a súa cualificación enerxética.
Publicidade
A etiqueta de eficiencia enerxética debe ser incluída en toda oferta, promoción e publicidade polo
que haberá que solicitala con anterioridade.
Sancións
O incumprimento desta normativa considérase infracción
en materia de protección ao
consumidor, de acordo co establecido no texto da Lei Xeral
de defensa dos consumidores e usuarios, aprobado polo
Real decreto lexislativo 1/2007.
As infraccións en materia de defensa dos consumidores e usuarios previstas nesta norma serán
sancionadas polas Administracións públicas competentes.
María del Carmen Turnes Rey
Para máis información
atenderémolo na
Asesoría Fiscal Feiraco.

No día do Cooperativismo, 6-07-2013.
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CLASES sen FuME 2012-2013
A Consellería de Sanidade organiza cada ano esta iniciativa que
ten como finalidade evitar que os
escolares se inicien no consumo
de tabaco e opten por unha vida
sa.
Nun acto celebrado no Pazo de
Congresos de Santiago o pasado 17 de xuño, presidido pola
conselleira Rocío Mosquera Álvarez, fíxose a entrega dos premios aos gañadores deste curso.
Clases sen fume é un concurso
europeo para a prevención do tabaquismo dirixido a escolares de
1º e 2º da ESO (mozos e mozas
de 12 a 14 anos de idade).
A competición baséase:
– No
compromiso
colectivo de toda a clase e o seu
educador/a de manterse sen
fumar durante un período de 6
meses consecutivos durante
o curso escolar.
– Na responsabilidade e confianza mutuas de todos eles.
– No desenvolvemento dunhas
actividades na aula.
As clases que conseguen chegar
ao final da competición optan a
varios premios.
A avaliación da competición en
ano anteriores, demostrou a súa
efectividade para previr o inicio
do tabaquismo.
Como cada ano, Feiraco, colabora coa Consellería de Sanidade
da Xunta de Galicia cunha iniciativa “saudable” que se realiza na
contorna dos colexios de Galicia
tratando de sensibilizar á xuventude en favor do benestar que, a
medio e longo prazo, significa decir NON ao consumo de tabaco.
Alumnos e mestres ou profesores de toda Galicia déronse cita

para deixar constancia do traballo feito durante o ano.
En representación das empresas patrocinadoras: Mombús,
Vegalsa-Erosky, Concello de
Cerceda e Feiraco –a través da
Fundación Feiraco–, interviu o
noso presidente, José Montes,
que despois de saudar á mesa
que presidía o acto e a todos
os participantes, especialmente aos premiados, polo esforzo
que fixeran en divulgar activamente unha vida sen tabaco
porque era bo para todos, dixo
tamén, que o Programa Clases
sen Fume das Consellerías de

Sanidade e Educación, enmarcado na “Rede Europea de mozos
e mozas sen tabaco” fainos tomar conciencia de que a saúde
hai que coidala desde os primeiros anos de vida.
“As empresas patrocinadoras
caracterizámonos por desenvolver programas de responsabilidade social corporativa, isto significa que ademais da nosa actividade empresarial procuramos
comprometernos coa sociedade
en cantas melloras estean ao
noso alcance. Apoiando Clases
sen Fume damos fe desta vontade decidida”.
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o MoMENTo da SoLIDARIEDADE
FEIRACo
Dentro do seu compromiso coa
contorna próxima e coa sociedade no seu conxunto, a Cooperativa desenvolveu durante o pasado
mes de xuño unha campaña de
acción solidaria. Dirixida especialmente aos seus traballadores
e baixo o lema “É o momento da
solidariedade”, a iniciativa púxose en marcha en colaboración
co Servizo de Voluntariado do
Concello de Ames e perseguíu
recoller distintos produtos non
alimenticios de primeira necesidade, como roupa, artigos de hixiene persoal e de limpeza para o
fogar. Os traballadores de Feiraco
entregáronlle ao Servizo de Voluntariado municipal un total de
máis de 300 quilos de produtos
de limpeza e hixiene e máis de
100 quilos de roupa.

FEIRA do LEITE en NEGREIRA
Parécenos unha boa iniciativa a
de organizar unha xornada para
exaltación do leite como a que
organizou a entusiasta comisión
de festas deste ano.
Celebrouse o día 13 de xullo e
nela participaron varias casetas
co apoio do Concello de Negreira na que o público que ateigaba
a Praza do Concello puido degustar os moi variados produtos
derivados lácteos elaborados artesanalmente.
Feiraco tamén quixo estar presente aportando toda a gama
dos seus produtos lácteos así
como produtos CLESA dos que
a Cooperativa Feiraco ten a responsabilidade da súa dirección,
produción e comercialización por
acordo das 10 cooperativas que
constitúen ACOLACT, donas da
planta en Caldas de Reis.

Na inauguración da Feira estivo
presente a Conselleira de Medio
Rural e Mar, Rosa Quintana, que
enxalzou a iniciativa nunha zona
moi leiteira onde naceu Feiraco
e se xestou o Proxecto cooperativo que hoxe lidera o sector
en Galicia. Fixo unha historia moi
amena da vaca e dos produtos
que dela se derivan que tanto
significan para o rural galego.
Tamén o alcalde de Negreira,

Juan Rey Maceira, lembrou o
valor e significado do leite nunha
comarca como a de Barcala e a
importancia de Feiraco dentro do
seu desenvolvemento.
Felicitamos á Comisión pola iniciativa e animámola a que manteña esta iniciativa cun proxecto
estable e que potencie o valor
dun produto básico na alimentación e na xeración de riqueza
para a nosa terra.
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FEIRACo, VoZ ACTIVA no FoRo
DE DEBATE sobre a FuTuRA LEI da
CADEA ALIMENTARIA
O director xeral da Cooperativa,
José Luis Antuña, en calidade
tamén de presidente da Interprofesional Láctea e do Clúster Alimentario de Galicia, manifestou a
súa visión sobre o –daquela aínda– proxecto de Lei de Medidas
para Mellorar o Funcionamento
da Cadea Alimentaria, posto en
marcha polo Goberno central para
tentar regular, por primeira vez en
España, as relacións entre todos
os axentes e chanzos implicados
neste circuito.
Co obxecto de valorar as claves,
trascendencia e efectividade desta Lei, o diario La Voz de Galicia
organizou, o pasado 25 de xuño,
unha mesa de debate na que convidou a participar, á parte da Administración central e autonómica,
ás figuras máis representativas
do colectivo de produtores, transformadores, industrias, grandes
cadeas de distribución e consumidores. Unha iniciativa que en Galicia adquire especial significación
polo peso que ocupa o sector primario no conxunto da economía,
un 4,5% da súa produción.
A grandes trazos, todos coinciden en que este proxecto de lei
debuxa un horizonte esperanzador e é unha ferramenta adecuada para gañar en transparencia e
seguridade xurídica en toda a cadea. A posibilidade de establecer
contratos que poidan negociar en
común os produtores, a posta en
marcha de códigos de boas prácticas ou o castigo de condutas
abusivas son algúns dos primeiros avances que ofrece a Lei.
Nesta liña argumentativa se posicionou o director xeral de Feiraco
ao manifestar que “a autorregulación voluntaria non funciona e será

preciso un réxime sancionador
para manter o equilibrio nas relacións comerciais entre os operadores da cadea”, partindo do
feito indiscutible de que “as prácticas abusivas son prexudiciais
para todos”. Aínda que lamenta

que este proxecto de lei “non cobre todas as nosas expectativas,
apoiámola decidamente porque
é un paso importante cara a loita
contra os desequilibrios que actualmente existen”.

CoMENTARIo
Cooperativas Agroalimentarias de España espera que este Lei,
aprobada o 17 de xullo pasado, permita unha revalorización dos
produtos agrarios, unha mellor distribución do valor ao longo
da cadea e unhas mellores condicións económicas do sector
produtor, co que se logrará unha maior eficiencia o que vai redundar en beneficio do consumidor.
A Lei contempla un conxunto de medidas que aplicadas simultaneamente, lograrán o mellor funcionamento da cadea, entre
elas, a prohibición de prácticas abusivas, o código de prácticas
comerciais, o réxime sancionador e a autoridade de control,
segundo Cooperativas. Así mesmo, a obriga de formalizar contratos dotará de transparencia e seguridade ás transaccións
comerciais e evitará as vendas sen prezo, unha práctica abusiva, perniciosa e causante dos baixos prezos en orixe.
“Agora iníciase a fase de desenvolvemento da Lei e confiamos
na vontade de todos os integrantes da cadea agroalimentaria e
o Magrama, que permita culminar esta normativa de forma que
se estableza un código de boas prácticas e se pechen os criterios de funcionamento da cadea, no referente á universalización
dos contratos, para lograr un sector agroalimentario eficiente”.
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o DIRECToR FINANCEIRo de FEIRACo,
ELIXIDo entre os 100 MELLoRES
FINANCEIRoS ESPAñoIS do ANo por
ACTuALIDAD ECoNÓMICA
Jesús García López recibíu a distinción de mans do ministro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, en Madrid, o pasado 22 de xullo.
A prestixiosa publicación organizou por quinto ano consecutivo estes Premios, en colaboración coa firma de servizos profesionais KPMG.
O obxectivo, facer un recoñecemento aos responsables das áreas financeiras das compañías españolas cuxo labor é de importancia estratéxica para o rumbo de calquera empresa.
O director financeiro de Feiraco,
Sociedade Cooperativa Galega,
Jesús García López, foi seleccionado pola prestixiosa publicación
Actualidad Económica entre os
100 mellores financeiros españois do ano 2013. O directivo da
Cooperativa recibíu o Premio o
pasado 22 de xullo no madrileño
hotel Ritz de mans do ministro de
Economía y Competitividad, Luís
de Guindos.
A revista Actualidad Económica,
que organizou este premio por
quinto ano consecutivo en colaboración coa firma de servizos
profesionais KPMG, perseguíu
con esta distinción facer un recoñecemento aos responsables
das áreas financeiras das compañías españolas (ou filiais españolas de compañías internacionais),
cuxo labor é dunha importancia
estratéxica e vital para o rumbo
de calquera empresa, máis se
cabe nun momento de incerteza
económica como o actual.
Recoñecemento ao traballo
ben feito
Nesta quinta edición, o galardón
a Jesús García foi un recoñecemento ao labor que realiza ao
fronte do departamento que dirixe desde o ano 2005. Nel encárgase, entre outros, da planificación e xestión dos recursos financeiros, do control de xestión,
a planificación fiscal, a análise da

viabilidade de investimentos, a
relación con diversas entidades
financeiras e o apoio a todas e
cada unha das decisións estratéxicas de Feiraco.
Para a concesión destes premios, a consultora KPMG e Actualidad Económica elaboraron
un estudo sobre os departamentos financeiros de preto de
2.000 empresas que actúan en
España. Este informe subliñou o
papel decisivo que xogan os directores financeiros en época de
crise económica, xa que son os
encargados de localizar as áreas
onde é máis conveniente recurtar
gastos e elixir cara a onde deben

dirixirse eses fluxos de caixa liberados. O estudo tamén destacou
o esforzo que realizan os directores para cumprir con estas novas
competencias sen descoidar as
súas funcións tradicionais.
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FEIRACo, FIEL á FEIRA
INTERNACIoNAL SEMANA VERDE
de GALICIA
Un ano máis e como vén sendo
habitual, a Cooperativa acudíu á
Feira Internacional Semana Verde de Galicia, que celebrou en
Silleda (Pontevedra) a súa 36
edición, dos pasados 13 ao 16
de xuño. O stand corporativo
servíu de escaparate para a presentación dos seus novos produtos, presentes xa nos liñais de
venda: como foi o caso do novo
leite unicla Antiox, o primeiro

do mercado con antioxidantes
naturais; e o iogur líquido Iogu+
sabor macedonia. Feiraco combinou a acción promocional de
exposición e degustación desta
nova gama de produtos ofrecida
a todos os visitantes coa liña de

información directa ao consumidor que desenvolve ano tras ano
no Salón de Silleda.
Tamén se aproveitou a ocasión
para presentar o novo envase
máis moderno para o leite unicla.
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FEIRACo, PARADA oBRIGADA
na VISITA dos EMBAIXADoRES da
uNIÓN EuRoPEA a GALICIA
Unha delegación das embaixadas
españolas de 21 países europeos
visitou, o pasado 20 de maio, a
Cooperativa para coñecer de primeira man o método de traballo,
o plan estratéxico a medio prazo,
os últimos fitos acadados e os
procesos produtivos de Feiraco
cun percorrido polas súas plantas industriais. A viaxe a Galicia,
organizada pola actual Presidencia irlandesa da UE, seguíu unha
axenda que xirou arredor de tres
eixes: fondos europeos, sectores
produtivos da economía e cultura.
De aí que incluira puntos de especial interese, ademais de Feiraco,
como o grupo textil Inditex, os
edificios do complexo cultural do
Gaiás e algunhas das exposicións
que alberga e proxectos tecnolóxicos como o Centro de Investigación Molecular e Enfermidades
Crónicas da USC ou o Smart
City da Coruña.
Os embaixadores de Alemaña,
Austria, Bélxica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia,
Lituania, Malta, Países Baixos,
Polonia, República Checa, Rumanía e Suecia, acompañados
dun representante da Comisión
Europea, do equipo de Medio
Rural encabezado pola conselleira Rosa Quintana, así como
o staff directivo e membros do
Consello Reitor da Cooperativa,
tiveron a oportunidade de comprobar a pé de campo a postura
de Galicia ante a PAC e a PCP,
sobre todo a importancia do
sector primario no conxunto da
economía galega e no contexto
de fondos europeos na recta final das negociacións do Marco
Financeiro Plurianual 14-20.

Nesta liña, o director xeral de
Feiraco, José Luis Antuña, falou
dos grandes fitos nos que leva
traballando o Grupo e que definen a competitividade do sector
leiteiro. Fíxoo con especial énfase na certificación ISO 22.000,
que supón acadar o cumio da
calidade e seguridade alimentarias en Europa desde o primeiro paso da cadea produtiva: as

explotacións de UNICLA. Tamén
se referíu a que este proceder
o fan desde un dobre obxectivo
atendendo a unha empresa da
economía social: para ofrecerlle
ao mercado o mellor e máis saudable produto e que as granxas
dos socios sexan sustentables,
recibindo os gandeiros unha retribución máis elevada polo leite
que producen.

O leite que mellor sabe
e que mellor te coida

Alimentando un xeito de ser

