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Memoria de Responsabilidade Social Corporativa 2013-2014

Benvida do Presidente

P

ara Feiraco incorporar á súa Memoria os criterios de sustentabilidade definidos no modelo
estándar Global Reporting Iniciative, é un paso máis no seu compromiso de transparencia
coa sociedade, un valor estratéxico da cooperativa desde a nosa fundación en 1968 e que
guiou este xa longo percorrido temporal de máis de cinco décadas. Un compromiso que o

Consello Reitor e o seu presidente asumimos como continuidade dunha obriga cos nosos socios, clientes
e consumidores, institucións e entidades das que formamos parte e outros grupos de interese, para que
poidan coñecer os eixes de desenvolvemento e contidos das accións de Feiraco e a Fundación Feiraco
no exercicio da súa responsabilidade social corporativa, que se suman ao labor de prestación de servizos
a miles de familias galegas que son ou pertenceron á cooperativa, e que atoparon nela unha oportunidade para desenvolverse e mellorar.
Feiraco presenta a súa Memoria de Sustentabilidade nun momento doce da súa traxectoria empresarial,
culminando en 2015 con pleno éxito o plan de viabilidade que superou os problemas da primeira década
do século XXI. Superada esa fase, a cooperativa gozou de anos sucesivos de fortalecemento da súa
estrutura social e económica, o que redundou tanto na mellora da competitividade das explotacións dos
socios, como na xeración de valor para a cooperativa, que se dispón así a afrontar o futuro nunha posición social e de mercado moi relevante.
Con todo, o novo escenario da política agraria da Unión Europea, coa desaparición das cotas lácteas produce incerteza. Temos a obriga de asumir que o futuro que se abre ante nós é o de competir abertamente nun mercado deficitario como o español, no que as importacións europeas afectan á formación dos
prezos; para o que deberemos incidir naquilo que nos fixo mellorar, a formación dos socios, a mellora
das explotacións, a cualificación dos traballadores, a innovación, a aposta pola sustentabilidade, a participación institucional; un esforzo individual e colectivo de toda a comunidade que constitúe e
rodea a Feiraco, que é o seu maior patrimonio, ser parte dun proxecto común.

Esta memoria supón tamén unha manifestación
da capacidade da economía social para xogar un
papel determinante na sociedade do século XXI

Esta memoria supón tamén unha manifestación da capacidade da economía social e o cooperativismo de continuar desempeñando un papel determinante e socialmente responsable,
no desenvolvemento económico e social no mundo do século XXI. Grazas a todos os lectores
que se aproximen a esta memoria, serán ben recibidos e esperamos as súas opinións e a súa amizade.

José Severino Montes Pérez
Presidente
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Benvida do Director Xeral

N

a edición da anterior memoria facía fincapé en catro factores determinantes que afectaban á nosa cooperativa: a substitución xeracional nas explotacións; a procura da rendibilidade e a eficiencia
nas granxas dos socios e a industria cooperativa; a proposta de

achega de valor consumidores como resultado dun longo compromiso coa
innovación; e a adecuación dos nosos procesos e métodos a todos os indicadores de excelencia que miden a actividade empresarial.
Feiraco leva xa unha longa traxectoria nas distintas canles da distribución comercial
e a hostalería; líder en Galicia coa marca Feiraco, a cooperativa amplía a súa
gama de produtos e referencias, achegando ao mercado o leite Premium
Únicla, que consideramos “o mellor leite do mundo” tanto polas súas calidades nutricionais como polo seu extraordinario e único sabor; e disponse a sorprender o
mercado con novos produtos que xeran valor aos consumidores. Tamén quixera
resaltar a gama de iogures e sobremesas Clesa, en plena continuidade e
desenvolvemento. Un proxecto empresarial que compartimos con dez cooperativas e que demostra que o sector lácteo cooperativo ten unha alta capacidade
de unirse e desenvolver proxectos comúns, imprescindibles para que Galicia manteña unha industria cooperativa forte que dea garantía e seguridade á
produción láctea.
Feiraco asume a responsabilidade social como o eixe estratéxico do seu desenvolvemento empresarial, e disponse a iniciar un novo ciclo da súa actividade: máis dimensión, internacionalización, máis innovación, acordos corporativos, crecer e garantir a
produción láctea en Galicia, competir coas nosas fortalezas nun mundo cambiante no
que non hai fronteiras.

O sector lácteo cooperativo galego ten necesidade de unirse e
desenvolver proxectos comúns, o que resulta imprescindible
para que Galicia manteña unha industria cooperativa forte

Esa é a nosa tarefa para seguir sempre en vangarda.

José Luis Antuña
Director Xeral
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Descobre a nosa esencia

Momentos que nos ﬁxeron
crecer, mellorar e superarnos

A nosa historia
1974

1971

Envasado UHT
e inauguración da planta

1980

Recollida e
comercialización
de leite

1970

Novos servizos:
economatos,
gasolineira,
taller e veterinaria

Crecemos

1990
1968

Construción da fábrica
de pensos

Premio “cidadán”
á mellor relación calidade prezo
e premio Carrefour ao mellor leite

Aquí empeza todo

hoxe
Premio á Mellor Peme
Agroalimentaria
polos clientes de
Carrefour

2000

Planta de coxeración

2014

2007

Lanzamento
FEIRACO Únicla

2009
ala

arc
o val de B
d
s
o
ir
e
d
n
ión de ga

A calidade, un
piar estratéxico

Primeiro Premio Europeo
á Innovación Cooperativa

Un

2010
Certificación
Letra “Q”

2011

Certificación
Empresa
Familiarmente Certificación
Responsable
Galega 100%

2014
2013

2011

Distintivo
Igualdade na
Empresa

2012

Certificación
ISO 22000

Adhesión Convenio
Productos
Lácteos Sustentables

Recoñecemento Empresa
Socialmente Responsable.
Membro do Grupo de
Representación Empresarial
en RSE da Xunta de Galicia

A innovación
como aposta
de futuro
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Descobre a nosa esencia

Comprometidos cos nosos valores

A nosa historia
A nosa viaxe comezou cando nos constituímos

Misión, Visión e Valores

como cooperativa, no ano 1968, co obxectivo
de fortalecer a maltreita economía da zona da Barcala e converternos nun dos motores que impulsase o desenvolvemento socioeconómico da
rexión, facilitando a investigación e a innovación
no sector agrogandeiro.
Case 50 anos máis tarde seguimos traballando para
alimentar unha forma de ser baseada en valores

O noso
xeito de ser

como a cooperación, a xenerosidade e o res-

Detrás da nosa declaración de visión, misión e valores reflíctese a nosa forma de ser, a nosa esencia.

Misión
Ser a cooperativa de referencia en servizos agrogandeiros, líder do sector lácteo en Galicia.

pecto ao ambiente e ao noso contorno.
Actualmente Feiraco é un referente no sector lácteo
galego. A cooperativa recolle e procesa todo o leite
de vaca producida polas explotacións dos seus socios
gandeiros, aos que garante todos os servizos necesarios
para que poidan desenvolver a súa actividade.
Ademais mantemos un firme compromiso coa calidade para
ofrecer os mellores produtos lácteos, saudables e elaborados de maneira responsable e sustentable.

Visión
Impulsar un modelo cooperativo empresarial, rendible, competitivo, profesionalizado, xerador de
valor e cunha dimensión relevante, contribuíndo así
á sustentabilidade do sector agroalimentario galego
e español.
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Descobre a nosa esencia

Valores Feiraco
CooperaciónCooperativismo
O socio e o espírito asociacionista é a peza clave da
engrenaxe que fixo posible a
creación de Feiraco como
cooperativa. Socios que
souberon adaptarse aos
cambios do paso do
tempo e que fixeron posible a modernización do agro
galego. Todos eles son a historia viva de Feiraco
que axudaron, co seu esforzo, a construír a Galicia de hoxe.

Naturalidade
En Feiraco desenvolvemos un proceso totalmente natural que nos permite obter o leite de calidade, procedente do coidado e
alimentación natural das nosas vacas, e que se sustenta sobre dous piares clave: granxas certificadas
en seguridade alimentaria e benestar animal.

Calidade

O noso método, Calidade de Principio
a Fin, sustenta o traballo en toda a cadea de
valor. O benestar animal, a seguridade alimentaria
garantida, a certificación das nosas granxas e a innovación permanente a través da investigación, fan da
calidade a pedra angular de Feiraco.

Galeguidade
O noso compromiso con Galicia vén
determinado nos nosos xenes como
marca indiscutible de identidade. A nosa
aposta por Galicia e polo desenvolvemento económico do rural, ponse de manifesto nas numerosas
accións de amplo alcance sociocultural que desenvolvemos para poñer en valor o noso patrimonio.

Compromiso

Compromiso cos nosos Socios, Consumidores, Equipo
Humano, Colaboradores, Contorno Natural, Contorno
Social e Identidade.
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Descobre a nosa esencia

Modelo Organizativo
G4-17

Alianzas
Formamos parte de diversas asociacións de carácter sectorial co obxectivo de contribuír
a crear unha masa crítica que traballe pola mellora continua do sector
lácteo e agrogandeiro en Galicia e no resto de España.
AEDIPE. Asociación Española de Dirección e Desenvolvemento de Persoas

Fundación
Feiraco

Feiraco
Sociedade
Cooperativa

AGACA. Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias
APD. Asociación para o Progreso da Dirección
Clúster Alimentario de Galicia

Feiraco
Lácteos
50% Feinar S.L.

Feiraco
Pensos
23% Agrupación de

Cooperativas Lácteas

Consello Galego de Cooperativas
FENIL. Federación Nacional de Industrias Lácteas
Grupo de Representación Empresarial de RSE da
Xunta de Galicia
Cooperativas Agroalimentarias de España
- Consello Reitor
- Presidencia da sectorial de leite

A través destas asociacións xogamos un papel moi activo
dentro do sector cooperativo e lácteo. É destacable o feito de que
participamos en numerosos estudos sectoriais da Xunta de Galicia, o MAGRAMA,
o INE, o FOGGA e o GECOLE.

Como membros comprometidos coa comunidade impulsamos a FUNDACIÓN FEIRACO, a entidade a través da cal promovemos iniciativas dirixidas á protección do medio ambiente, á investigación, ao desenvolvemento e á solidariedade.
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Descobre a nosa esencia

Modelo organizativo
Órganos de Goberno

Órganos
Sociais

Asamblea
Xeral de
Socios

Consello
Reitor

Alta
Dirección

Dirección
Xeral

José Luis
Antuña Álvarez

José Severino Montes Pérez
Presidente

Carmen Rodríguez Rodríguez

Dirección Administración-Finanzas

Vicepresidenta

Manuel Cantorna Barbeira
Juan José Vázquez Blanco
Sergio Busto Beade
Javier Pérez Romero
Beatriz Míguez del Río
Jesús Mª Pena Becerra
Antonio Caamaño Cambeiro
Dorinda Pérez Recarey
Javier Valledor Puente

Jesús García López

Dirección Agropecuaria
Maximino Viaño Illodo

Dirección Comercial
Ramón Mandia Chao

Dirección de Compras e Sistemas de Información
Luis Otero Nieto

Dirección Industrial
Gerardo Nieto García

Raíces sólidas para unha
boa xestión e goberno

Dirección de Recursos Humanos e RSC
Sonia González Somoza
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Descobre a nosa esencia

Compromiso na Xestión
Traballamos día a día para que o noso sistema de goberno e xestión se traduza nun
maior respecto aos dereitos dos cooperativistas, consumidores, traballadores, provedores e comunidade. A responsabilidade social e a xestión ética son valores que exercemos na
nosa forma de ser como entidade e que impulsamos a través de instrumentos como o noso Código
de Conduta ou o noso Protocolo de Prevención e Actuación fronte a calquera tipo de
acoso no traballo, ou coa adhesión a iniciativas como:
Garante a trazabilidade e a
orixe española do leite e certifica que foi contratada nunhas
condicións que velan pola sustentabilidade económica do
sector lácteo.

A nosa adhesión á Rede do Pacto Mundial de Nacións Unidas implica o noso
compromiso cos 10 principios universalmente aceptados nas áreas de
Dereitos Humanos, Normas Laborais,
Medio e Loita contra a Corrupción.

Bo
Goberno e
Xestión
Ética

Estratexia para a nutrición, actividade física e prevención da Obesidade. Ministerio de Sanidade, Servizos
Sociais e Igualdade.

Adhesión
voluntaria
e aberta
Interese
pola
comunidade

Cooperación
entre
cooperativas

Xestión
democrática
por parte
dos socios

7

Principios
cooperativos

Educación
formación e
información

Participación
económica
dos socios

Autonomía e
independencia

Os sete principios cooperativos son o
estandarte do noso modelo de xestión
11
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Descobre a nosa esencia

Certificacións

Certificación
Galega 100%
Galicia
Calidade
Certificación
Empresa Familiarmente
Responsable
Certificación
Certificación
Letra “Q”
“Q”
Leche
Distintivo
Igualdade na
Empresa

Certificación
ISO 9001
Certificación
ISO 22000

Estas certificacións acreditan a nosa calidade na xestión, nos nosos produtos, e condúcennos a procesos de mellora continua e á procura
da excelencia.

12
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Feiraco en Cifras

Desde Galicia para o mundo
Sede social de FEIRACO e principais mercados onde distribúe os seus produtos.

Mercados internacionais:

Mercados nacionais:
Sede social

Ponte Maceira (Ames)
Cantabria
Asturias

País
Vasco
Navarra

Galicia

Andorra

A Rioxa

Portugal

Cataluña

Castela e León
Aragón

Cuba

China
Libia

Mauritania

Madrid
Castela-A Mancha
Estremadura

Comunidade
Valenciana

Cabo
Verde
Baleares

Murcia
Andalucía

Mercados
Ceuta

Canarias

Melilla
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Feiraco en Cifras

A nosa esencia: Socios

HOMES

40%

MULLERES

50%

495

490

119

126

2013

2014

2013

2014

MML

TOTAL

2.114
Socios

Número Ganderías que entregan leite Volume de recollida de leite

A nosa esencia son

Equipo humano

as persoas

MULLERES

HOMES

73%

MML

27%
TOTAL

210
2013

MULLERES

HOMES

72%

28%
TOTAL

213

3%

PERSOAL CON
DISCAPACIDADE

2014

3%

PERSOAL CON
DISCAPACIDADE

Persoal
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Feiraco en cifras

O noso presente en cifras
Resultados económicos

Un dos nosos principais intereses reside en fomentar e dinamizar
o desenvolvemento socioeconómico do noso contorno

EBITDA

Facturación

(Millóns de euros)

114

118

4.8
MM€

MM€

2013

2014

2013

2014

MM€

MM€

Beneficio despois de impostos (Efecto Coxeración) *

1.294.917
€

2013

574.916
€

2014

4.3

Investimentos

390.000 1.125.000
€

2013

€

2014

* Feiraco crece en vendas e supera resultados en todas as súas seccións, menos en enerxía,

penalizada a súa planta de coxeración polo decreto do Goberno sobre novos impostos ao
gas industrial. O beneficio, sen o importante impacto do custo impositivo da enerxía, fora
o mellor da historia.
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Alimentando un xeito de ser

O noso modelo de xestión sustentable
G4-24

"Alimentando un xeito de ser" é a filosofía que nos define e que está marcada polos nosos valores e o noso modelo de xestión sustentable, fundamentado en tres piares básicos: a
calidade, non só entendida como a excelencia do produto senón como a constante satisfacción do cliente e do consumidor, a innovación, como resultado dos coñecementos aplicados á mellora continua dos nosos produtos, servizos e procesos, e a responsabilidade social con todos os nosos grupos de interese.

Socios
Sociedade

Piares
Estratéxicos
Calidade

Empregados

Grupos
de
interese

Clientes

Innovación
Responsabilidade
Social

Provedores

Consumidores

A base do noso desenvolvemento
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Alimentando un xeito de ser

Do campo á mesa

126 MML
Produción leite

68.041.936 Kg
Pensos e forraxes
comercializados

16
Emprego xerado no
transporte desde o campo

17
Emprego xerado na
repartición de pensos

As nosas ganderías están a menos de 50 km da fábrica,
a proximidade favorece a calidade dos nosos produtos e
axuda ao noso contorno

Emprego Xerado no
transporte de longo
percorrido

3.300

Puntos de venda en
Hostalería

1.000

Na mesa

Emprego Xerado

Emprego Xerado

24

Nos puntos de venda

1.025

Ganderías están nun
radio menor a 50 km

213

No camiño a puntos de venda

Ganderías

100%

En Feiraco

500

No camiño a Feiraco

No campo

A cadea de valor Feiraco

260.000
Consumidores

Puntos de venda en
Superficies Comerciais
en Galicia
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Comprometidos co futuro
FEIRACO desde a súa perspectiva de mellora continua en toda a
súa área de negocio, considera a innovación un alicerce no seu crecemento e evolución.
A innovación para nós engloba os nosos produtos, procesos e servizos sendo o núcleo central de todas as operacións que realizamos.
Buscamos xerar ideas nas que basear o proceso de creación de
novos produtos e servizos, ou mellorar os xa existentes, tendo en
conta aspectos tan importantes como o capital humano, o coñecemento para transformar os recursos en produtos e servizos que
satisfagan as novas necesidades do mercado, da nosa organización
ou dos nosos socios, o espírito empresarial capaz de aceptar riscos
dunha maneira organizada e a cooperación interna e externa.
Creamos unha cultura innovadora que favoreza o impulso
de ideas e transformacións que supoñan unha mellora no
funcionamento de calquera área da empresa.

21
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Aire

DIMINUCIÓN DAS EMISIÓNS GEI, minimízanse as emisións de gases de efecto invernadoiro derivadas do proceso de dixestión
das vacas.

Saída (planta industrial FEIRACO)
a innovación industrial baséase na mellora dos
procesos industriais para minimizar o impacto
no medio.

A mestura perfecta: Equipo de I+D+i

busca mellorar o perfil dos nutrientes do leite de forma natural,
mediante a alimentación animal, buscando alimentos máis seguros, máis saudables e máis saborosos.

Solo
MELLORA DA CALIDADE DOS SOLOS,
diminúense os niveis de fósforo nos
xurros, e redúcese a eutrofización dos
solos agrícolas.

PRODUTOS
LÁCTEOS
FEIRACO

Apostamos por un modelo de
innovación de principio a ﬁn
Pasto

método Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS), ® Cornell University, para a valoración da idoneidade de racións previamente formuladas.

22
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Principais Proxectos I+D+i: o motor de Feiraco
Desenvolvemos proxectos de investigación e desenvolvemento por un valor de máis de 1,4 M €, dos cales máis do
42% é investimento propio realizado pola cooperativa.
A estratexia de I+D+i ten como obxectivo fundamental mellorar o perfil dos nutrientes do leite de forma natural, mediante a alimentación animal, buscando alimentos máis seguros, máis saudables e máis saborosos.
Desenvolvemos a nosa investigación en campos vinculados ás novas tecnoloxías,
o medio e a sustentabilidade, a mellora de procesos industriais e a saúde.

Proxectos Galicia
- 3 Universidades
- 3 Hospitais Universitarios
- 20 Grupos de Investigación
- 14 Empresas
- 4 Centros de Investigación

Máis de 1,4 M €
de investimento

Proxectos España
- 5 Centros de Investigación
- 7 Empresas

Proxectos Europa
- 10 Centros de Investigación
- 10 Empresas
23
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Principais Proxectos I+D+i: o motor de Feiraco
TIC
MIPFOOD
Desenvolvemento de "envases intelixentes", que informen das alteracións nos
alimentos e que contribúan de forma activa á súa protección.

MEDIO E SUSTENTABILIDADE
PEGADA DE CARBONO ÚNICLA
Realización dun estudo comparado e cuantitativo do impacto ambiental de todo o
proceso produtivo dos leites ÚNICLA e convencional.

TECOPAGA

SUSMILK

Realización de biometrías 3D aplicadas á medición da condición corporal e con for-

Redución do consumo de enerxía e auga, así como o aproveitamento de recursos

mación en vacún "in vivo" e en canal, a monitorización mediante dispositivos de

enerxéticos renovables.

medición de constantes vitais en vacún, a monitorización mediante novos indicadores en leite ou feces, a implantación de sistemas de control ambiental integral novos
integrando novos parámetros e de sistemas electrónicos de control das condicións
de transporte.
TIC. BIOSENSOR DNA
Desenvolvemento dun biosensor de DNA para unha identificación rápida de patóxenos, xenes responsables da resistencia a determinados antibióticos e para a identificación de xenes responsables de patoxenicidade.

SAÚDE
AFRESH
Desenvolvemento de innovacións en estilos de vida, alimentación e saúde, dirixidas
a reducir o impacto crecente da obesidade e das enfermidades con ela relacionadas
en Europa.

PROCESOS INDUSTRIAIS
NEWGALIMENTOS
Recuperación e valoración de coprodutos e subprodutos da industria alimentaria,
como novos ingredientes. Desenvolvemento de novos alimentos con calidade diferenciada, acceso a alegacións nutricionais e ensaio de intervención nutricional para
a obtención de evidencias da contribución á saúde.

24
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Innovando nos nosos produtos
ÚNICLA
Entendemos a innovación coma un dos motores activos e eficientes do noso labor diario, o que nos leva a investir no seu desenvolvemento, para a mellora dos nosos produtos e servizos. Unha das innovacións máis destacadas, dentro de nosa traxectoria, é o alcanzar un leite de extraordinario e único sabor, dotada de diversos beneficios para a nosa saúde.
O leite ÚNICLA é o resultado de esmerar o coidado das nosas vacas para obter un leite coma o de antes, dun sabor
único. O noso proceso implica unha alimentación natural complementada con sementes de liño e pastos que melloran o perfil
graxo do leite, e que pola súa vez, achega ao noso produto a presenza de Omega 3, CLA e antioxidantes (Fonte Natural
de Selenio) de forma natural.
O leite ÚNICLA é producida en granxas con certificación ISO 22000, mediante o manexo de gandeiros expertos e un
saber tradicional.
O leite ÚNICLA obtivo o 1.º Premio Europeo á Innovación Cooperativa polo proceso aplicado á alimentación das vacas.

O leite ÚNICLA é un leite altamente diferenciado polo seu extraordinario e único sabor, perfil de ácidos graxos equilibrados,
presenza de Omega 3, CLA e antioxidantes de forma natural.

25
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Compromiso Feiraco
G4-24, G4-25, G4-26

7

6

1

Socios

Xeramos valor,
o noso negocio
é o dos nosos socios.

2

Identidade

Fomentamos a nosa
lingua e cultura

Apoiamos proxectos
para mellorar a nosa
comunidade

5

Minimizamos o noso
impacto ambiental

Comprometidos con
ofrecerlles produtos
saudables

3

Contorno social

Contorno natural

Consumidores

4

Equipo Humano
Afianzamos a igualdade
de oportunidades
e a conciliación

Provedores
reforzamos as
relacións win-win
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Os nosos socios
2.114 socios súmanse na actualidade á actividade da cooperativa que se iniciou
co traballo dun grupo de gandeiros do val de Barcala, que buscaban contribuír ao
desenvolvemento económico e social da comarca.

1.025 Empregos*

2.114 Socios

Xerados no Campo

Contribuímos a que o traballo no campo sexa unha opción de vida de
moitos galegos e galegas na nosa comarca.

Os nosos socios, un elo
crave da sólida estrutura
da nosa cooperativa
Apoio integral
Feiraco son os seus socios
Aplicamos un diálogo aberto cos nosos socios co obxectivo de responder de forma activa a cada unha das súas demandas
e necesidades.
Os socios contan cunha canle específica na revista FEIRACO, a través da sección A VOZ DOS SOCIOS para trasladar as súas
inquietudes, motivacións ou anhelos.

818 34
1
3
98

D

E

O

SOC

ÁREA

de manter unha comunicación fluída con eles.

IO

Dispoñemos dun Servizo de Atención Telefónica para os nosos socios co obxectivo

A
AT
E NCI Ó N
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Os nosos socios

Servizos
Agradecemos a contribución dos nosos socios, garantíndolles todos os servizos e produtos necesarios para que poidan desenvolver a súa actividade.

AFORRO ENERXÉTICO E ENERXÍAS RENOVABLES:
Revisión da factura.
Negociación conxunta da tarifa.
Auditorías enerxéticas e recomendacións para aforrar enerxía.

ALIMENTACIÓN:
Optimización da alimentación dos animais.
Programación das necesidades de forraxe.
Análise de forraxe e de auga.

XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA:
Xestión de custos de produción.
Estudos de viabilidade de investimentos.
Asesoramento financeiro.
Convenios con bancos para financiamento.

Apoio continuo
aos nosos socios
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Os nosos socios

Servizos
XESTIÓN TÉCNICA:
Medición e control dos datos do rabaño.
Seguimento e control de condición corporal, coxeiras, benestar animal…
Programas e seguimento de obxectivos.

AGRONOMÍA:
Análise de solos.
Recomendacións de fertilización e encalado.
Asesoramento sobre cultivos.

OUTROS:
Calidade do leite.
Reprodución.
Asesoramento en instalacións e subvencións.
Asesoría.
Seguros.

Incrementamos nun 10% respecto de 2013 a demanda de
servizos dos nosos socios
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Os nosos socios

Produtos
Ademais da nosa liña de produtos lácteos, producimos unha ampla gama de pensos de alta calidade nutricional.

PENSOS:
Vacas, tenreiros, porcos, galiñas, pitos, xovencas, coellos, ovellas,
gandería equina, animais de compañía.

PRODUTOS DE AGRICULTURA E GANDERÍA:
Fertilizantes, Sementes, Torraxes, Fitosanitarios, Correctores, Leites
Maternizados, Produtos de Limpeza e Muxido, Produtos de Camas.

OUTROS PRODUTOS:
Gasóleo: dous puntos de venda de carburantes, localizados en
Ponte Maceira e na Picota, con repartición a domicilio.
Taller de reparación para vehículos.
3 Tendas agrarias: produtos de alimentación, bricolaxe, droguería,
agrogandeiros e xardinería.

O noso obxectivo é ofrecer os mellores servizos e produtos
co ﬁn de alcanzar unha maior eﬁciencia nas nosas ganderías
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Os nosos socios

Formación
Poñemos á disposición dos nosos socios un amplo catálogo de cursos coas últimas
innovacións do sector en materia de alimentación animal, xestión de explotacións e aptitude empresarial.

36 Cursos
2.000 Participantes
265 Horas de formación
Datos: media de 2013-2014

Participación na comunidade cooperativa

osos socios
n
s
o
a
n
ó
i
c
a
m
For

Fomentamos a creación dun espírito de compañeirismo entre os nosos socios a través da realización de eventos conxuntos como a comida anual que se celebra tras a
Asemblea Xeral, na que participan ao redor de 1.500 persoas.
Este espírito de pertenza refórzase tamén a través da difusión da revista FEIRACO, que conta cunha tirada anual de 6.400 exemplares.

Espírito de cooperación
Comida anual c

os nosos socios

Asemblea Xeral
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Os nosos socios

“Mulleres de seu”
O grupo de traballo “Mulleres de seu”, impulsa accións formativas específicas para favorecer a integración das mulleres na cooperativa e fomentar a súa participación en órganos de goberno.
A maior parte das accións foron desenvolvidas baixo o amparo do “Programa para o Emprendemento e
Fomento do Liderado das Mulleres nos Órganos de Decisión das Sociedades Cooperativas do
Sector Agroalimentario”, financiado polo Ministerio de Seguridade Social, Sanidade e Igualdade e Cooperativas Agroalimentarias de España, ademais do Proxecto Integra.

2013
Visita Cooperativa Martín Códax en Cambados
Ao redor de 45 socias acudiron á cooperativa co fin de coñecer a implantación do devandito programa.

Consolidamos neste tempo un grupo, co que pretendemos empoderar tanto persoal como profesionalmente ás nosas socias
para que participen nos ámbitos empresariais públicos, como é
a Cooperativa.
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Os nosos socios

“Mulleres de seu”
2014
Taller de emprendemento para a dinamización dos novos proxectos
O obxectivo era profundar na importancia dos procesos de xeración e maduración de ideas, que a persoa madure e avalíe unha
idea de negocio, así como que coñeza as formas xurídicas posibles e os métodos de financiamento.

Charla informativa sobre participación e liderado das mulleres nas cooperativas
Realizouse co obxectivo de fomentar o liderado das mulleres nos órganos de decisión, fomentando o empoderamento e a capacitación desde a perspectiva da igualdade.

Programa: “Máis que un respiro”

Charlas Informativas

Traballamos pola integración real das nosas socias

Ao redor de 20 socias viaxaron á Cooperativa Campoastur en Asturias para coñecer en profundidade o seu servizo de substitución. Trátase dun programa que pretende cubrir mediante substitucións temporais, as tarefas tanto laborais como domésticas
que as socias gandeiras teñen que realizar para liberalas e poder conciliar a súa vida laboral e familiar.

Queremos fortalecer
o vínculo cooperativa-socia
Visita Cooperativa Campoastur
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Os nosos consumidores
Os produtos lácteos xogan un papel de vital importancia dentro do sistema alimentario.
Son un dos grupos de alimentos máis completos e equilibrados xa que achegan
un elevado número de nutrientes en relación ao seu contido calórico, isto fainos
ser un dos piares básicos da alimentación.
Son unha fonte importante de proteínas de alto valor biolóxico e elevada dixestibilidade, isto quere dicir que as proteínas do alimento conteñen unha elevada
proporción de aminoácidos esenciais e de elevada calidade para o organismo e
que son facilmente dixeribles, ademais tamén son fonte de graxas, hidratos de
carbono (azucres), vitaminas e minerais (especialmente calcio e fósforo).
Traballamos para poñer á disposición dos consumidores produtos nutricionalmente excelentes, garantindo un proceso de fabricación respectuoso co medio, cos dereitos da traballadores e dos produtores.
Isto fíxonos merecedores do recoñecemento dos nosos clientes, consumidores e
en xeral, de toda a sociedade galega, liderando a cota do mercado galego
nos anos 2013 e 2014*.

Un ano máis
dámosche as grazas
por elixirnos
*

Informe Sondaxe. Abril de 2014
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Os nosos consumidores

A túa saúde, o primeiro
Coidamos a saúde dos nosos consumidores a través da innovación dos nosos produtos como o leite ÚNICLA, cun 18% menos de graxas saturadas e 4 veces máis de
ácidos graxos esenciais como o CLA (acedo linoleico conxugado) e o Omega 3, altamente saudable e sen glute.
Contamos con opcións para persoas con intolerancia á lactosa como é ÚNICLA SEN LACTOSA e para persoas que
apostan por unha alimentación saudable rica en selenio. ÚNICLA é a única referencia láctea funcional producida
directamente polas vacas no mercado europeo, fonte natural de selenio, sen engadidos. O selenio desenvolve
un importante papel en diferentes funcións do noso organismo, entre elas o de protexer as nosas células do dano
oxidativo.
O noso empeño por producir produtos saudables para todos os nosos consumidores, lévanos tamén a formular
novos produtos dirixidos ao público infantil. En 2013, dentro da nosa gama YOGU+, unha familia de lácteos fermentados con sabor a froita, sen glute e que ademais non necesita frío, incluímos o YOGU+ macedonia, o noso
iogur pasteurizado despois da fermentación cunha mestura de froitas.

Traballamos pola túa saúde e benestar
Informámoste en todos os nosos produtos
En todos os nosos produtos facilitamos o consumo informado, no que se pode atopar
información nutricional, cantidades diarias recomendadas, trazabilidade, calidade, instrucións
de eliminación de produto e información de contacto, entre outros.
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Os nosos consumidores

Escoitámoste porque nos gusta coñecerte
Teléfono de Atención ao Consumidor

O

TE

A

0,17 reclamacións por millón de envases vendidos en 2014

NS

melloras oportunas para o resto de departamentos:

N CI

O

departamento comercial ofrece respostas ás consultas expostas, ao mesmo tempo que coordina as

T E LÉ F O N

Dispoñemos dun servizo de atención ao consumidor, con dispoñibilidade continua, que a través do

U MID O R

101 89
0
9
90

ÓN AO

C

Mellora do 12% en relación co 2013

Niveis de satisfacción
En FEIRACO esforzámonos por aumentar os niveis de satisfacción nos nosos servizos e produtos:
4 sobre 5 na enquisa de satisfacción de clientes
Mellora 12,5% resposta ante incidencias
Mellora 9% satisfacción nas respostas

Construímos lugares de encontro
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Os nosos consumidores

Escoitámoste porque nos gusta coñecerte

Gústannos
os nosos
seguidores

Buscamos o diálogo cos nosos consumidores.
Mantemos un diálogo activo e dinámico mediante as novas ferramentas de interacción que
nos ofrece o contorno dixital.
A través da nosa canle de Facebook, ofrecemos información en exclusiva, ofertas e mantemos unha comunicación fluída cos nosos seguidores.
Este intercambio de opinións fainos mellorar día a día.

+ visitas

40.500

14.000 Seguidores en Facebook
11683 fans en 2013

Queremos estar preto de ti

4759 fans en 2012
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Os nosos consumidores

Os nosos produtos

Enteira

Nata
Semidesnatada

Leite Feiraco Únicla

Desnatada

Leite Feiraco Clásica
Desnatada

Enteira

Batidos

Semidesnatada

Únicla sen lactosa
Leite Feiraco Hostalería

Queremos acompañarte
ao longo da túa vida

Yogu + Feiraco

Queixos
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Os nosos consumidores

Calidade de principio a fin
Implantamos un sistema integrado de calidade e de inocuidade dos alimentos que abarca toda a cadea, desde a produción gandeira do leite de vaca nas nosas explotacións, ata o envasado e comercialización dos produtos finais.
Os nosos estándares de calidade baséanse en que:

Nas mellores granxas están as vacas mellor alimentadas. Por iso fabricamos os nosos propios pensos,
adaptados ás necesidades de alimentación das nosas vacas.

Os nosos produtos contan cos máximos recoñecementos de estándares de calidade:

ISO 9001

AENOR comproba que os nosos
produtos son conformes coas
normas de aplicación o certificado de produto, proporcionando
así un aval de confianza.

Galega 100%
A certificación distingue os
produtos lácteos galegos de
calidade superior e garante a
trazabilidade do leite desde a
granxa ata a túa mesa.

Galicia Calidade
Os seus programas de auditorías e
ensaios garanten que os nosos produtos superaron os controis esixidos e
que contan coas materias primas da
máis alta calidade.

Produto Lácteo Sustentable
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Os nosos consumidores

Seguridade alimentaria
Certificacións
O esforzo por ofrecer a máxima garantía de calidade de principio a fin está detrás do modelo
de organización Feiraco, que permite controlar e optimizar todas as fases do proceso produtivo, desde
a orixe, ata o consumidor. Para isto contamos cun sistema integrado de seguridade e inocuidade
alimentaria que conta con certificacións recoñecidas internacionalmente.
En FEIRACO contamos coa máxima certificación no ámbito internacional no ámbito de seguridade
alimentaria, a norma UNE-NISO 22000:2005, que actualmente temos implantada en:

Explotacións gandeiras

Trazabilidade

Seguridade Alimentaria

Somos a primeira empresa europea en certificar o primeiro elo
da cadea alimentaria, o produtivo.

Instalacións Industriais Feiraco
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O noso equipo humano

Os nosos empregados son a mellor mostra da nosa forma de ser, unha
forma de ser que se traduce nun persoal orgulloso de traballar en FEIRACO, así o demostran os resultados da enquisa de clima:

76%

Sentimento de orgullo da marca

Motivación no traballo

80%

84%

Consideración de Feiraco como
empresa responsable

Orgullo de pertenza
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O noso equipo humano

Saúde e benestar laboral

Taxa de absentismo

O noso obxectivo é crear un contorno de traballo seguro e saudable que permita un desenvolve-

37 %

mento persoal e profesional. Investimos máis de 70.000 € en melloras de instalacións,
equipos e materiais.

4,10%

3,41%

2014

2013

Redución do 62% do índice de accidentes con lesións do 2013 ao 2014
Recoñecemento da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social a
través de Fraternidade Mutrespa pola contribución á redución da sinistralidade laboral no ano 2014

Mulleres

2014

33%
2013

Homes

63%
2014

67 %
2013

Impartición de 12 accións formativas en materia de prevención de riscos
laborais.
Adquisición de material informático que contribúa a diminuír os trastornos
músculo esqueléticos, a fatiga visual e a fatiga mental.
En 2014 cumprimos os 3 índices estipulados pola Seguridade Social, para beneficiarnos do
Bonus de Sinistralidade, un sistema de incentivos para empresas que se distinguen pola súa
contribución á redución da sinistralidade laboral.
Apoiamos a saúde e o benestar dos nosos empregados, grazas a convenios con centros de fisioterapia balnearios, ópticas, servizos de axuda a domicilio, centros de
lecer infantil.

Chegamos a acordos con entidades
para ofrecer beneﬁcios e vantaxes
aos nosos empregados
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O noso equipo humano

Empresa Familiarmente Responsable
Apostamos pola igualdade e a conciliación, traballando para que o noso persoal poida conseguir o maior equilibrio entre a súa vida persoal e profesional. Proba
do noso compromiso é a nosa certificación como EFR, (Empresa Familiarmente Responsable), unha ferramenta de xestión única no mundo baseada na mellora continua, que
responde a unha nova cultura sociolaboral e empresarial baseada na flexibilidade, o respecto e o compromiso mutuo.

Liñas de
actuación da
Norma EFR1000-1

Calidade
emprego

Conciliación

Apoio á
familia

Igualdade
oportunidades

Plan igualdade
Feiraco

99%

O 99% dos obxectivos de cumprimento do
modelo EFR alcanzáronse en 2013 e 2014
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O noso equipo humano

Calidade no emprego
Ademais de contribuír ao benestar económico dos nosos empregados, dispoñemos dun completo sistema de compensación do que se beneficia o noso persoal:
retribucións monetarias
retribucións flexibles (tícket restaurante e seguro de saúde)

Beneficios sociais
Plan de Previsión Social, seguro de vida, tícket gardería, medidas de flexibilidade temporal e apoio á familia.
O 96 % dos nosos empregados contan cun contrato de traballo indefinido.
En 2013 o 89% e o 85% en 2014, dos empregados beneficiáronse do Plan de Xubilación e o 100% do Seguro de Vida de FEIRACO.
Comprometémonos cun emprego estable, como demostran as baixas taxas de rotación do 3% en 2013 e 1% en 2014.
Promovemos o talento local, como así o demostra que o 86% dos nosos altos directivos sexan galegos.

O noso crecemento
empeza polo benestar
do noso equipo
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O noso equipo humano

Conciliación: flexibilidade temporal e espacial
O esforzo do noso equipo é o que nos fai crecer, polo que o seu benestar é unha prioridade para nós.
O persoal de oficinas ten a posibilidade de realizar xornada intensiva os meses de verán, así como un horario flexible ao mediodía.
Posibilidade para pais e nais de elixir xornada durante o primeiro ano de vida dos seus fillos.
Dispoñibilidade para flexibilizar horario ou solicitar excedencias con reserva de posto, para aquelas persoas vítimas de violencia de xénero.
Flexibilidade horaria para o coidado de persoas dependentes.
Permisos retribuídos de ata 1 mes, en caso de adopcións internacionais.
Reincorporación ao posto de traballo nas mesmas condicións previas á prestación de maternidade/paternidade.

Impulsar políticas de
conciliación é unha
prioridade para nós
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O noso equipo humano

Apoio á familia
O noso persoal é o noso maior activo, o apoio ás familias é clave para o establecemento dun contorno de traballo satisfactorio.

Aumentamos nun 200% os permisos de lactación para os nosos empregados.
Recoñecemento anual aos traballadores con máis de 30 anos de antigüidade.

“Os pequenos no Traballo”, festa infantil dirixida aos fillos e as fillas dos empregados realizada
todo o Nadal, onde se realizan talleres: Reciclaxe, Igualdade de oportunidades etc.

2014,
Ano Internacional da
Agricultura Familiar
FEIRACO adheriuse a esta iniciativa divulgando a importancia da familia no medio rural a
través de publicacións nos seus medios de comunicación internos.
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O noso equipo humano

Formación
Desenvolvemento e competencia profesional
A formación é fundamental para desenvolver un equipo competitivo e o mellor investimento
de futuro para a nosa empresa. Nun sector en evolución permanente o fomento das habilidades e coñecementos do persoal faise imprescindible.

Total horas de formación

1.254 horas

2013

2.867,5 horas

2014

Colaboramos con universidades e centros de formación profesional para fomentar o emprego
dos seus alumnos a través da formación na empresa.

Formación alumnos en Prácticas

2014

38 Alumnos

8.447 horas

2013

31 Alumnos

6.926 horas
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O noso equipo humano

Formación
Desenvolvemento e competencia profesional
Promovemos a sinatura de convenios con Escolas de Negocios para que os nosos empregados ou os seus familiares, teñan descontos de ata o 50% no importe da matrícula, facilitando o seu acceso a formacións de alta cualificación profesional.
En 2014 o 100% dos nosos traballadores participaron no programa RESPONSABILIDADE SOCIAL EN MOVEMENTO
destinado a fomentar valores propios da Responsabilidade Social Corporativa a través de talleres participativos e de sensibilización en materia de RSC.

PROGRAMA:
RESPONSABILIDADE SOCIAL EN MOVEMENTO

Liderado e estilos de dirección
CRECER COMO LÍDERES
O desenvolvemento do Programa CRECER COMO LIDERES (2014-2016) ten como obxectivo mellorar as habilidades directivas do equipo de dirección.
Partindo dunha avaliación de desempeño 360º de carácter anual, onde os membros do equipo directivo son avaliados polos seus
colaboradores, polos seus colegas do mesmo nivel xerárquico e polo seu superior, deseñamos un plan de desenvolvemento individual para traballar aquelas competencias máis susceptibles de mellora dentro do ámbito do liderado e da dirección de persoas.

LABORATORIO DE IDEAS
Este programa desenvolvido na área industrial en 2013, consiste en reunións semanais para identificar problemáticas ou melloras posibles. En 2013 este laboratorio xerou dezasete proxectos e en 2014, oito.
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O noso equipo humano

Igualdade de oportunidades
Plan de igualdade
Un dos nosos obxectivos máis importantes é traballar a favor da igualdade de xénero. Neste sentido contamos cun Plan de
Igualdade desde o ano 2009, e fomos merecedores do Distintivo de Igualdade na Empresa por parte do Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade.

28%

O 28% do noso persoal son mulleres

40%

O 40% das novas contratacións en
2014 son mulleres

O 27% do Consello Reitor, o 14% da alta dirección e o 25% do equipo directivo están formados por mulleres.
Non existen diferenzas salariais entre mulleres e homes para a mesma categoría profesional.
O 3% do noso persoal componse de persoas con discapacidade, manifestando así o noso apoio á inclusión da diversidade na cooperativa.

Mulleres en postos directivos
En decembro de 2014 asinamos un convenio co Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade polo cal
nos comprometemos a aumentar ata o 40% a participación de mulleres en postos directivos.

53

Memoria de Responsabilidade Social Corporativa 2013-2014

Os nosos colaboradores

98%

O 98% dos nosos provedores de leite proceden de granxas a menos de 50 km de dis-

Granxas tancia e o 100% deles son galegos.
próximas

100%

O 100% dos nosos provedores de transporte e embalaxes son locais.

100%

O 100% dos nosos provedores foron seleccionados en base a criterios de respecto aos

Transportes
e embalaxes
locais

Respecto dereitos humanos.
dereitos
humanos

Protocolo Contamos cun Protocolo de Compras que garante a trazabilidade e calidade dos matede Compras riais adquiridos (etiquetaxes). Ademais, especifica que a subcontratación non está contemplada no caso das explotacións gandeiras certificadas.

Alianzas para sumar forzas na mellor compañía
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O noso contorno natural

Cremos firmemente na protección ambiental e traballamos para
implementar políticas ambientais en toda a nosa cadea de valor.
O noso crecemento vai acompañado de medidas para minimizar o
noso impacto no contorno.
O compromiso coas futuras xeracións, impúlsanos a avanzar no uso racional e sustentable dos nosos recursos.

+ de 344.000 €
Máis de 344.000 €* de investimento dirixidos a actividades de
protección e xestión ambiental e
xestión de residuos.
*anos 2013-2014
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O noso contorno natural

Responsables no uso dos recursos naturais

Enerxía
calorífica

Consumo de gas natural (promedio 2013-2014): 89.306 MWh
Apostamos por combustibles respectuosos co medio, por iso a nosa demanda calorífica en planta é cuberta nun 100% por
gas natural. Ademais, melloramos a nosa intensidade no uso da enerxía calorífica, e reducimos no 1% os consumos.

Enerxía
eléctrica

Contamos cunha estratexia de optimización enerxética que nos permite reducir notablemente o noso consumo de enerxía
externa, debido ao aproveitamento enerxético obtido a través da nosa planta de coxeración.
Abastecéndonos arredor do 61% da nosa demanda enerxética.

Papel

En 2014 púxose en marcha un proceso de xestión documental que permitirá reducir nun 100% o consumo de papel asociado aos procedementos administrativos de compra e aprovisionamento de materiais.

Investimos en ser eﬁcientes enerxeticamente
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Materiais respectuosos co contorno
En 2013, grazas a unha alianza estratéxica co noso provedor Tetrapack, comezamos a comercializar envases máis respectuosos co contorno certificados con FSC, que garante
que o cartón dos envases procede de bosques xestionados de forma sustentable.
Todos os envases que comercializamos contan cunha etiquetaxe específica sobre a súa reciclaxe, para informar sobre o correcto depósito de envases acorde ao sistema de xestión de
envases lixeiros existente no noso país.
O 100% do cartón empregado en 2014 como material auxiliar de embalaxe procede de fibra reciclada, o que supón que o
34% dos materiais utilizados nesta fase do proceso son reciclados (un aumento do 3% respecto de 2013).

Comprometidos coa protección dos nosos bosques
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Minimización de residuos e verteduras
O 100% dos residuos que xeramos seguen un adecuado tratamento, priorizando accións de reutilización e reciclaxe
e en caso contrario, enviándoos a un xestor autorizado de residuos para a súa valorización final.
Redución nun 9% dos lodos resultantes do proceso de depuración en 2014 respecto de 2013
Entrega de todos os palés que xa non se poden reutilizar a un xestor autorizado
Redución nun 2% a xeración de residuos de cartón e PEBD por unidade de venda

Biogás
Os lodos de depuración incorpóranse na súa totalidade a un proceso de valorización enerxética, a través dun proceso de dixestión anaerobia para a obtención de biogás. O biogás é un combustible renovable que se utiliza para a produción de enerxía eléctrica.

Residuos perigosos
Os residuos catalogados como perigosos polo seu especial impacto sobre o medio e sobre a saúde humana, seguen un rigoroso procedemento de
almacenamento antes da súa entrega a un xestor autorizado.

Reutilización
Contamos cunha bolsa de subprodutos interna que permite poñer á disposición dos diferentes departamentos, determinados equipos (electrónicos, de
iluminación etc.) que deixan de ser usados na súa situación inicial pero aínda non finalizaron a súa vida útil.

Augas industriais
A nosa planta de tratamento de augas industriais funciona a pleno rendemento, o que nos permite manter os parámetros fisíco-químicos dos
efluentes óptimos para realizar as verteduras no río Tambre sen incidencia algunha na fauna e a flora do contorno.

Esforzámonos para que os nosos residuos se convertan en novos recursos
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Emisións de gases de efecto invernadoiro
En FEIRACO temos cuantificadas as emisións directas e indirectas de efecto invernadoiro, seguindo
o protocolo GHD (Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard).
Reducimos nun 2% nosa intensidade de emisións directas e nun 23% nosa intensidade de emisións indirectas.

- 2% Emisións directas

- 23% Emisións indirectas

Nas ganderías ÚNICLA, con base nos hábitos alimenticios das súas vacas, redúcense as
emisións de CH4 (metano) á atmosfera, un dos principais gases de efecto invernadoiro.
En 2013 evitamos emitir á atmosfera 988,70 toneladas de CO2 eq e 817,40 toneladas en 2014.

-817,40 Ton.

-988,70 Ton.
S

2014

2013

Mobilidade sustentable
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En 2013 ponse en marcha un programa de mobilidade sustentable no ámbito do transporte interno nas
instalacións industriais de Ponte Maceira que consiste en substituír as carretillas transportadoras
convencionais por outras que empregan GLP como combustible.
En 2014 o programa entra nunha nova fase onde se substituirán as carretillas de GLP por carretillas
eléctricas, que non producen emisións contaminantes nos puntos de utilización. Actualmente o
100% das carretillas elevadoras da planta son eléctricas.

Contribuíndo a paliar o cambio climático
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Benestar animal
Promover o coidado das vacas é un dos alicerces da nosa estratexia de sustentabilidade, para iso asesoramos aos nosos socios gandeiros para que prioricen o benestar animal nas súas instalacións a través de:
O establecemento de condicións de climatización óptimas para os animais.
A construción de camas especiais.
O seguimento dos máis rigorosos protocolos de limpeza para asegurar a inexistencia de
focos de infeccións.
Certificouse (a través da ISO 22000 en instalacións gandeiras) que 1.900 vacas están sometidas aos estándares
máis altos de benestar animal.

1.900 vacas
Sometidas aos estándares
máis altos de benestar animal

Biodiversidade e calidade do solo
Somos conscientes do impacto que as prácticas agrícolas producen nos solos. Por iso, desde o noso Departamento de Agropecuaria traballamos conxuntamente cos socios gandeiros para planificar unha adecuada
xestión dos solos e unha redución no uso de fertilizantes, logrando desta forma minimizar a contaminación dos solos e preservar os ecosistemas.
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Sensibilización e formación ambiental
Sensibilización consumidores
Sensibilizamos os consumidores a través da distribución de 17.500 bolsas reutilizables que serven para reducir a xeración de residuos plásticos nos puntos de venda. Desta forma,
adiantámonos ás tendencias normativas que regulan o uso de bolsas de plástico dun só uso, lanzando esta iniciativa de sensibilización ambiental.

17.500 bolsas

reutilizables

Formación empregados
En 2014 o noso equipo recibiu formación en relación coa xestión de residuos
urbanos e realizouse unha visita á planta de valorización de residuos de Galicia.

A sustentabilidade ambiental
é tarefa de todos
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O noso contorno social
Consideramos que temos un importante papel social. Queremos ser
un motor para o avance e desenvolvemento da sociedade en
distintos ámbitos: educación, saúde, cultura, investigación e loita
contra a exclusión social.

Queremos xerar riqueza e
compartir os nosos valores
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O noso contorno social

Construíndo un mundo mellor
Axuda aos colectivos máis desfavorecidos
A axuda aos colectivos máis desfavorecidos é unha prioridade para nós, así que en Feira-

En datas sinaladas como o Nadal os traballadores participan en campañas solidarias

co colaboramos con distintas iniciativas sociais:

de recollida de roupa e produtos hixiénicos, que se lles entregan a entidades
que traballan con persoas en risco de exclusión social. Como a iniciativa median-

Co Banco de Alimentos de Galicia doando 16 toneladas de leite en 2014, o que supón

te a cal o noso equipo doou 10 € do seu soldo, cuxo importe recadado foi dobrado por

un aumento do 22% respecto ao 2013.

Feiraco. Co diñeiro obtido compráronse alimentos para que a Concellería de Voluntariado do Concello de Ames as repartise entre as familias con menos recursos.

No período 2013-2014, doamos 13 toneladas de alimentos ao Fogar de San FranAdemais, o material informático en desuso é doado na súa totalidade a diver-

cisco en Santiago de Compostela.

sas entidades sociais.

16 Ton. de leite doados
(datos 2014)

Campaña “Porque a solidariedade é un símbolo de respecto”, en
colaboración coa Concellería de Sanidade, Servizos Sociais,
Muller e Igualdade do Concello de Negreira
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O noso contorno social

Construíndo un mundo mellor
Concienciados contra a violencia de xénero

Emprego xuvenil

Lazos violetas para todos

En FEIRACO apostamos polo fomento do emprego xuvenil, a través da sinatura de conve-

Con motivo do “Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller”, puxemos á

nios de formación coas tres universidades públicas de Galicia así como con outras entidades

disposición de noso equipo lazos violetas, co fin de promover a sensibilización

educativas galegas.

contra este problema social.

38 Mozos
Realizaron prácticas nas
nosas instalacións, un 15%
máis que en 2013

menores 35 anos

O noso equipo
colabora por un
futuro mellor

En 2014 aumentamos un
23% os menores de 35
anos no noso persoal, respecto de 2013
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Educación
De onde vén o leite?
O noso compromiso coa educación e coa comunidade escolar de diferentes idades queda

A campaña está dirixida a nenos de educación infantil e primaria de colexios

patente en diversas iniciativas de índole lúdico-pedagóxica, aínda que cabe destacar o noso

de toda Galicia, e o obxectivo é que os escolares coñezan o traballo real que

proxecto “De onde ven o leite?”

se realíza nunha explotación gandeira, poñendo en valor a actividade propia
do medio rural.
Os nenos realizan actividades, rutas guiadas pola granxa, talleres, presencian tarefas
agrícolas como a sementeira e ata poden ver un tenreiro acabado de nacer. Ademais
desenvolvéronse unha serie de recursos educativos creados especificamente para os
nenos coma os contos de ilustracións.
A campaña foi un éxito e participaron en 2013 once centros e en 2014 vinte
e catro centros de educación infantil e primaria.

Aumento de participación dunha edición a outra:

Nº estudantes

Centros docentes

1.630 alumnos en 2014
1.282 alumnos en 2013
(infantil e primaria)

68

Memoria de Responsabilidade Social Corporativa 2013-2014

O noso contorno social

Deporte
Deporte e vida saudable
Apostamos por fomentar os hábitos de vida saudable, participando na realización de iniciativas de ámbito deportivo, social e de lecer, que materializamos a través da doazón
de produtos FEIRACO por un importe de 12.500 € (2013-2014) a máis de 30 competicións deportivas ao ano programadas en Galicia.
Exemplos diso:
Vigo 24 horas
I Carreira Popular de Tenreira Galega
37 Carreira Pedestre Popular El Correo Gallego

Fomentando hábitos de vida saudables
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Economía social-cooperativismo
Rede EUSUMO
Pertencemos á Rede EUSUMO a través da nosa fundación, unha rede impulsada pola Consellería de Traballo e Benestar para o fomento do cooperativismo e a economía social.
Unha das accións máis importantes desenvolvidas no marco desta colaboración é a creación do Centro de Desenvolvemento Cooperativo, que ten como sede central a cooperativa FEIRACO.

1.175 alumnos visitaron Feiraco
(ensino secundario centros de formación profesional)

aumento de nº visitas en 2014

O futuro
é cooperación
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Economía social-cooperativismo
Rede de economatos
Na nosa rede de economatos damos prioridade a produtos que sexan de orixe galega e/ou proveñan de cooperativas, contribuíndo desta forma para visibilizar no mercado ás entidades de
economía social.
O modelo empresarial cooperativo é de suma importancia como fórmula para xerar emprego no
ámbito rural e como oportunidade para o emprendemento e experiencias de autoemprego.

Economía social
Desde FEIRACO impulsamos o traballo en equipo con outras cooperativas co obxectivo de xerar sinerxías
e sumar esforzos de cara ao impulso da economía social:
Liderado da alianza de cooperativas para o relanzamento do proxecto industrial de CLESA.
UCOGA: primeira correduría de seguros galega especializada no ámbito agrogandeiro e creada
no seo das principais cooperativas de Galicia.
Intercambio de experiencias coa cooperativa Campoastur (Asturias).
Colaboramos con todas aquelas entidades que lanzan proxectos que difundan o papel das cooperativas no tecido

o
rativas para
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socioeconómico de Galicia

Proxecto menú: cooperativas de Galicia
Consumo responsable e consumo solidario con Galicia, impulsado polo Consello Galego de Cooperativas: ten como obxectivo captar o interese do consumidor responsable e promover simultaneamente a solidariedade con Galicia mediante o recoñecemento dos
valores e principios cooperativos.
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Fundación Feiraco
Desde 1995 a fundación traballa para impulsar a formación educativa, social e cultural en Galicia e as accións de asistencia social.

Mecenado cultural

Investigación

Desde a Fundación FEIRACO destinamos preto de 14.000 €, en 2013 e 2014, a

A través da nosa Fundación FEIRACO apoiamos economicamente o Instituto

actividades de mecenado dirixidas a actuacións de promoción cultural con con-

Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) da Uni-

cellos da nosa zona de influencia.

versidade de Santiago de Compostela investindo máis de 24.500 € para o

Dentro das actividades que realizamos destacamos:

apoio ás actividades de investigación durante 2013 e 2014

Certame Literario do Concello de Ames.

En 2014 contribuímos a visibilizar as investigacións máis relevantes no

Certame de Pintura do Concello de Brión.

ámbito da economía social e o medio rural a través do Premio Jesús García

Certame de Contos do Concello de Negreira.

Calvo de Investigación en Desenvolvemento Rural e Cooperativismo.

Desde 2014 formamos parte do Padroado do Museo do Pobo Galego,
contribuíndo a difundir os seus valores e patrimonio.

Promovemos a investigación e a cultura
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Fundación Feiraco
“CLASES SEN FUME”

Alianza Empresarial para a Vacinación Infantil (AEVI)

A Fundación Feiraco reitera o seu compromiso co concurso "Clases sen

Na Fundación FEIRACO tamén é importante o apoio a entidades de carácter social a través de

Fume", convocado pola Consellería de Sanidade, patrocinando esta iniciativa

doazóns económicas que realizamos para o desenvolvemento dos seus proxectos.

coa que se tenta evitar o inicio do consumo de tabaco ou, na súa falta,
atrasar a súa idade de comezo.
A actividade susténtase no compromiso de todos os alumnos e educadores de
manterse sen fumar durante polo menos seis meses.

De entre todas as iniciativas coas que colaboramos desde a Fundación, queremos destacar con
especial interese ser Patrocinadores de Prata da Alianza Empresarial para a Vacinación
Infantil (AEVI), que ten como obxectivo a colaboración co proxecto de GAVI na súa
loita contra a mortalidade infantil.

Proxectos para construír
un mundo mellor
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Feiraco, o leite que sabe a Galicia
Desde hai máis de 45 anos, Feiraco mostrou en reiteradas ocasións o seu compromiso con Galicia, tanto nos seus valores e métodos de traballo, co fin de vertebrar o seu tecido social e o seu desenvolvemento económico, como en actividades encamiñadas á sociedade.
Exemplo da nosa aposta pola identidade patrimonial, cultural e tradicional de
Galicia é o apoio continuado ás celebracións máis destacadas e ligadas á sociedade galega.
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Recoñecemento á nosa cultura
Vive a aventura do entroido
Desde o ano 2012 levamos a cabo esta campaña nun dos festexos máis tradicionais de Galicia. O impacto da campaña foi total,
chegando ao 100% dos nosos clientes e poñendo á disposición dos nosos consumidores 2.000.000 de envases.

“As Letras Galegas”
Desde hai tres anos, a través das redes sociais realizamos un concurso de relatos breves para celebrar esta data tan
especial do calendario cultural de Galicia. Máis de 225 persoas participaron no concurso.

Comprometidos
con Galicia

Campaña San Xoán
No ano 2014 iniciamos unha nova campaña dirixida a promover o San Xoán. Nesta primeira edición, lanzamos un concurso onde os participantes compartiron diferentes formas de vivir esta festa.
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Sobre este informe
Período cuberto: 2013-2014
Frecuencia de publicación: bianual.
A Memoria de Responsabilidade Social Corporativa de Feiraco elaborámola seguindo o estándar do Global Reporting Initiative, na súa versión GRI G4,
na opción esencial de conformidade, con base nos principios de equilibrio, precisión, puntualidade, comparabilidade, claridade e fiabilidade.

Análise de materialidade (G4-18 a G4-23)
Análise da información sobre responsabilidade social corporativa recollida a través de asociacións sectoriais, institucións públicas e medios
de comunicación.
Identificación de asuntos sociais, ambientais e de bo goberno que son relevantes para o enfoque en responsabilidade social corporativa.
Deseño e posta en marcha de dinámicas participativas dirixidas ao equipo directivo e aos nosos empregados para profundar no coñecemento
e na priorización dos asuntos relevantes da empresa.
Aínda que o alcance do informe se centra na comunidade autónoma galega, onde Feiraco desenvolve a súa actividade industrial, o concepto
de sustentabilidade da cooperativa ten en conta tanto a esfera local como a global, sobre todo no proceso de identificación de impactos.
Este estudo permitiunos identificar como asuntos materiais:
Calidade e Seguridade Alimentaria.
Innovación (I+D+i)
Medidas de igualdade e de conciliación de vida laboral, familiar e persoal.
Compromiso ético.
Redución de consumo de recursos naturais.
Diminución da pegada de carbono dos produtos.
Minimización do impacto ambiental nas operacións.
Seguridade e Saúde Laboral.

Interésanos a túa opinión!

Compras responsables.

O obxectivo deste documento non é só proporcionar unha visión integrada de noso

Satisfacción dos clientes

desempeño económico, ambiental e social dirixida a todos os nosos grupos de inte-

Mobilidade sustentable.

rese, senón fomentar a participación a través de comentarios ou suxestións de me-

Imaxe e reputación de Feiraco.

llora. Se tes algunha achega sobre ela, non dubides en escribirnos:

Plans de formación e profesionalización.
Comunicación e compromiso cos grupos de interese.

Por correo electrónico a: cooperativa@feiraco.es
Por correo postal a: Ponte Maceira-Agrón, s/n, Ames (A Coruña)
78

Memoria de Responsabilidade Social Corporativa 2013-2014

Sobre este informe
CONTIDOS BÁSICOS XERAIS
ESTRATEXIA E ANÁLISE
Declaración do máximo responsable da toma de decisións da organización sobre a relevancia da

G4-1

sustentabilidade para a organización e a súa estratexia.

03-04

Descrición dos principais impactos, riscos e oportunidades.

03-04,
26-75

G4-3

Nome da organización.

01, 07

G4-4

Principais marcas, produtos e/ou servizos.

32, 41

G4-5

Localización da sede principal da organización.

14

G4-2

PERFIL DA ORGANIZACIÓN

G4-6

Número de países nos que opera a organización e nome dos países nos que desenvolve actividades significativas ou os que
sexan relevantes especificamente con respecto aos aspectos de sustentabilidade tratados na memoria.

14

G4-7

Natureza da propiedade e forma xurídica.

07, 09

G4-8

Mercados servidos

14

G4-9

Tamaño da organización.

13-16

G4-10

Número de empregados por tipo de contrato, sexo e desagregación por países.

15, 29, 48
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Sobre este informe
CONTIDOS BÁSICOS XERAIS
PERFIL DA ORGANIZACIÓN
G4-11

Porcentaxe de empregados cubertos por convenios colectivos.

G4-12

Descrición da cadea de subministración.

G4-13

Cambios significativos durante o período cuberto pola memoria no tamaño, estrutura e propiedade da organización, incluída a
localización das actividades ou cambios producidos nestas, aperturas, peches e ampliación de instalacións.

Nota 1
19

03-04, 09

G4-14

Descrición de como a organización adoptou unha formulación ou principio de precaución en relación á planificación e desenvol-

G4-15

Cartas, principios ou iniciativas externas de carácter económico, social e ambiental que a organización subscriba ou adoptase.

11-12, 42-43,
47, 50

G4-16

Principais asociacións ás que pertence e ámbito de participación.

09

vemento de novos produtos e negocios.

11

ASPECTOS MATERIAIS E COBERTURA
G4-17
G4-18

Sociedades que conforman a entidade.
Proceso de definición do contido do informe e os seus límites. Como a organización implementou os principios de reporte para
definir o contido do informe.

09
78

G4-19

Lista de aspectos materiais identificados no proceso de definición do contido do informe.

78

G4-20

Indicación da cobertura de cada aspecto material dentro da organización.

78
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Sobre este informe
CONTIDOS BÁSICOS XERAIS
ASPECTOS MATERIAIS E COBERTURA
Indicación do límite de cada aspecto material fóra da organización.

G4-21
G4-22

Descrición das consecuencias que poida ter volver expresar a información pertencente a memorias anteriores e as súas causas.

G4-23

Cambios significativos no alcance e a cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores.

78
Non aplica
No aplica

PARTICIPACIÓN DOS GRUPOS DE INTERESE
G4-24

Relación de grupos de interese vinculados á organización.

18, 27

G4-25

Base para a identificación e selección de grupos de interese cos que se traballa.

18, 27, 78

Enfoques adoptados para a inclusión dos grupos de interese, incluídas a frecuencia da súa

G4-26

G4-27

participación por tipos e categoría de grupos de interese.
Principais preocupacións e aspectos de interese que xurdisen a través da participación dos grupos de interese e a forma na
que respondeu a organización aos mesmos na elaboración da memoria.

26-75

26-75

PERFIL DA MEMORIA
G4-28

Período cuberto pola información contida na memoria.

78

G4-29

Data da memoria anterior máis recente.

Nota 2

G4-30

Ciclo de presentación de memorias.

78

G4-31

Punto de contacto para liquidar dúbidas que poidan xurdir relativas a contido da memoria.

78
81
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Sobre este informe
CONTIDOS BÁSICOS XERAIS
PERFIL DA MEMORIA
Táboa que indica a localización dos contidos básicos na memoria.

G4-32
G4-33

Política e práctica actual en relación coa solicitude de verificación externa da memoria. Explicar o alcance e a base de calquera
outra verificación externa existente. Tamén se debe aclarar a relación entre a organización informante e o provedor ou prove-

79-86
Nota 3

dores da verificación.

GOBERNO
G4-34

Estrutura de goberno da organización. Indicar os comités do máximo órgano de goberno responsable da toma de decisións
sobre cuestións económicas, ambientais e sociais.

09-10

ÉTICA E INTEGRIDADE
G4-56

Descrición de valores, principios, estándares e normas da organización, tales como códigos de conduta ou códigos éticos.

07-08, 11

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DIMENSIÓN ECONÓMICA
PRESENZA NO MERCADO

G4-EC6

Porcentaxe de altos directivos procedentes da comunidade local en lugares onde se desenvolven operacións significativas.

48

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

G4-EC9

Porcentaxe do gasto en lugares con operacións significativas que corresponden a provedores locais.

55
82
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Sobre este informe
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DIMENSIÓN AMBIENTAL
MATERIAIS

G4-EN1

Materiais por peso ou volume.

G4-EN2

Porcentaxe dos materiais utilizados que son materiais reciclados.

19, 56-63
59

ENERXÍA
Consumo enerxético interno

G4-EN3
G4-EN6

Redución do consumo enerxético.

58
58

AUGA

G4-EN8

Captación total de auga segundo a fonte.

G4-EN9

Fontes de auga que foron afectadas significativamente pola captación de auga.

60
Nota 4

EMISIÓNS

G4-EN19

Redución das emisións de gases de efecto invernadoiro.

61

BIODIVERSIDADE

G4-EN11
G4-EN12

Instalacións operativas propias, arrendadas, xestionadas que sexan adxacentes, conteñan ou estean situadas en áreas protexidas e áreas non protexidas de gran valor para a biodiversidade.
Descrición dos impactos máis significativos na biodiversidade de áreas protexidas ou áreas de alto valor en termos de diversidade biolóxica non protexidas que se derivan das actividades, os produtos e os servizos.

62
22, 62
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Sobre este informe
CONTIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DIMENSIÓN AMBIENTAL
EFLUENTES E RESIDUOS

G4-EN22

Vertedura total de augas, segundo a súa calidade e destino.

60

G4-EN23

Peso total dos residuos, segundo tipo e método de tratamento.

60

G4-EN24

Número e volume totais dos derramos significativos.

Non aplica

PRODUTOS E SERVIZOS
Mitigación do impacto ambiental dos produtos e servizos.

G4-EN27

21-25, 59, 63

XERAL
Desagregación dos gastos e investimentos para protección do medio.

G4-EN31

57

DIMENSIÓN SOCIAL. PRÁCTICAS LABORAIS E TRABALLO DIGNO
EMPREGO

G4-LA1

Número total e taxa de contratacións e rotación media de empregados, desagregados por grupo de idade, sexo e rexión.

G4-LA3

Niveis de incorporación ao traballo e de retención tras a baixa por maternidade ou paternidade, desagregados por sexo.

48
49-50

SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO

G4-LA5
G4-LA6

Porcentaxe de traballadores que está representado en comités formais de seguridade e saúde conxuntos para dirección e
empregados, establecidos para axudar a controlar e asesorar sobre programas de seguridade e saúde laboral.
Tipo e taxa de lesións, enfermidades profesionais, días perdidos, absentismo e número de vítimas mortais relacionadas co
traballo por rexión e por sexo.

46
46
84
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Sobre este informe
CONTIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DIMENSIÓN SOCIAL. PRÁCTICAS LABORAIS E TRABALLO DIGNO
CAPACITACIÓN E FORMACIÓN

G4-LA9
G4-LA11

Media de horas de capacitación anuais por empregado, desagregado por sexo e por categoría laboral.
Porcentaxe de empregados que reciben avaliacións regulares do desempeño e de desenvolvemento profesional, desagregado por
sexo e por categoría profesional.

33-35, 51-52
51-52

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

G4-LA12

Composición dos órganos de goberno e desagregación do persoal por categoría profesional e sexo, idade, pertenza a minorías

10, 15, 53

e outros indicadores de diversidade.

IGUALDADE DE RETRIBUCIÓN ENTRE MULLERES E HOMES

G4-LA13

Relación entre o salario basee dos homes respecto ao das mulleres, desagregado por localizacións significativas de actividade.

53

AVALIACIÓN DE PRÁCTICAS LABORAIS DA CADEA DE PROVEDORES

G4-LA14

Porcentaxe de provedores que foron seleccionados baseándose en criterios de prácticas laborais.

42, 55

G4-LA15

Impactos negativos significativos, actuais e potenciais, das prácticas laborais na cadea de subministración.

42, 55

DIMENSIÓN SOCIAL. DEREITOS HUMANOS

61

AVALIACIÓN DOS PROVEDORES EN MATERIA DE DEREITOS HUMANOS

G4-HR10

Porcentaxe de novos provedores que se examinaron en función de criterios relativos aos dereitos humanos.

44

85
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Sobre este informe
CONTIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
DIMENSIÓN SOCIAL.SOCIEDADE
COMUNIDADES LOCAIS

G4-SO1
G4-SO2

Porcentaxe de operacións onde se implantaron programas de desenvolvemento, avaliacións de impactos e participación da
comunidade local.

28-35, 64-76
Nota 5

Centros de operacións con efectos negativos significativos, posibles ou reais, sobre as comunidades locais.

AVALIACIÓN DA REPERCUSIÓN SOCIAL DOS PROVEDORES

G4-SO9

Porcentaxe de novos provedores que se examinaron en función de criterios relacionados coa repercusión social.

55

DIMENSIÓN SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOBRE PRODUTOS
SAÚDE E SEGURIDADE DOS CLIENTES

G4-PR1

Porcentaxe de categorías de produtos e servizos significativos cuxos impactos en materia de saúde e seguridade se avaliaron para
promover melloras

20-25, 37-38,
42-43

ETIQUETAXE DOS PRODUTOS E SERVIZOS

G4-PR3

Tipo de información que requiren os procedementos da organización relativos á información e a etiquetaxe dos seus produtos e

12, 42-43

servizos, porcentaxe de categorías de produtos e servizos significativos que están suxeitas a tales requisitos.

G4-PR4

Número de incumprimentos da regulación e dos códigos voluntarios relativos á información e á etiquetaxe dos produtos e
servizos, desagregados en función do tipo de resultado dos devanditos incidentes.

G4-PR5

Resultados das enquisas para medir a satisfacción dos clientes.

Nota 6
39-40

Nota 1. O 100% dos nosos empregados están cubertos por convenios colectivos.

Nota 4. Non se produciu afectación a ningunha fonte de auga superficial nin subterránea.

Nota 2. Memoria de Responsabilidade Social Corporativa de Feiraco 2010-2012.

Nota 5. Non se identificaron operacións significativas con impactos negativos na comunidade local.

Nota 3. Memoria non sometida a proceso de verificación externa.

Nota 6. Non se produciron incumprimentos normativos en canto a etiquetaxe de produtos e servizos no
período de aplicación da memoria.
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