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“Territorios rurales comprometidos con el cambio climático”  

 

erritorios Rurales comprometidos en la lucha contra 

el cambio climático” é un proxecto de cooperación da 

Red Rural Nacional, no que participan nove Grupos 

de Acción Local de España localizados en sete 

comunidades autónomas: 

 Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote, 

Canarias. 

 Asociación de Desarrollo Rural Estepa Sur, Andalucía. 

 Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de 

Bajo Guadalquivir, Andalucía. 

 ADRI Valladolid Norte, Castilla y León. 

 Consorcio Centro de Desarrollo Rural “La Serena”, 

Extremadura. 

 Asociación para el Desarrollo del Valle de Alagón, 

Extremadura. 

 A.D.R. “Mariñas – Betanzos”, Galicia. 

 Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los 

Municipios de la Vega del Segura  Murcia. 

 Centro Europeo de Información y Promoción del Medio 

Rural, La Rioja.  

 Asociación para o desenvolvemento Rural . 

 

Os grupos participantes queren sumarse aos esforzos na loita 

contra o cambio climático, partindo do traballo que se está a 

realizar especialmente a nivel municipal (Agenda 21, Pacto de 

los Alcaldes, Red Española de Ciudades por Clima) dende o 

convencemento de que este tipo de organización debe tomar e 

establecer medidas có fin de fomentar e sensibilizar, para 

canalizar o camiño cara unha sociedade e unha economía 

baixa en carbono. 

A prioridade do proxecto é dobre: inclúe o desenvolvemento 

sostible e a loita contra o cambio climático. Para iso trátase de 

educar á poboación rural para a formación de territorios 

rurais sostibles, que inclúan aspectos estratéxicos como o 

aforro e eficiencia enerxética, a calidade do aire, a produción 

adaptada ao territorio,etc., co fin de mellorar a calidade de 

vida dos seus habitantes. 

O enfoque do proxecto dálles protagonismo aos habitantes dos 

territorios rurais, e motiva a que contribúan reciclando e 

diminuíndo o consumo de auga e incentivando o aforro de 

enerxía. Con este proxecto preténdese contribuír á redución 

das emisións de CO² nos territorios asociados, tratando de que 
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as oficinas LEADER traballen pola loita contra o cambio 

climático dunha forma próxima aos veciños e con iso sentar as 

bases mínimas indispensables para acadar os seguintes 

obxectivos: 

 Contribuír a reducir as emisións de CO². 

 Adaptar o territorio, as actividades e os usos dos 

habitantes do medio rural a novas condicións 

ambientais, sociais e económicas derivadas do cambio 

climático. 

 Contribuír á creación dun modelo de participación real 

e efectiva dos territorios rurais. 

 Reorientar o mercado laboral cara empregos verdes, 

entendendo por emprego verde o traballo na 

agricultura, industrias, servizos e administración que 

contribúe a restablecer a calidade ambiental. 

As actividades do proxecto enmárcanse nos tres piares de loita 

contra o cambio climático (mitigación, adaptación e 

sumidoiros de carbono). Trátase de adoptar medidas que 

impliquen ao territorio e os seus habitantes en todo o proceso 

como un axente activo e imprescindible para acadar medios 

sostibles. 

Para cumprir cos obxectivos marcados, os grupos 

participantes traballan en seis eixos: 

 Eixo 1. Aforro e eficiencia enerxética 

 Eixo 2. Fomento das enerxías renovables 

 Eixo 3. Mobilidade sostible 

 Eixo 4. Xestión de residuos 

 Eixo 5. Fomento de emprego en verde 

 Eixo 6. Transversal. Información, participación e 

sensibilización. 

O estudo realizado inclúese no eixo 5, favorecendo a difusión 

dos resultados obtidos a posibles emprendedores e así 

asesorarlles na posta en marcha dun proxecto empresarial 

incluído no emprego en verde. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

A Asociación de Desenvolvemento Rural “Mariñas-

Betanzos” constitúese no ano 2008 coa finalidade de ser 

núcleo de integración e representación dos diferentes 

axentes territoriais, institucionais, sociais e económicos, 

tanto públicos como privados, interesados en promover o 

desenvolvemento do territorio de actuación e xestionando 

na actualidade o programa LEADER (2007-2013) 

O ámbito territorial de “Mariñas-Betanzos” está localizado 

no Noroeste de Galicia, cunha extensión de 113.912 ha 

que corresponden aos municipios de Abegondo, Aranga, 

Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, 

Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada 

e Sobrado dos Monxes.  Conta cunha poboación de 

189.902 habitantes (IGE 2011) sendo a súa densidade de 

166,62 habitantes/km2. 

 

Figura 1. Mapa do territorio no que intervén a GDR Mariñas-Betanzos 

 

No ano 2013 o territorio é declarado Reserva da Biosfera 

coa denominación de “Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo”. As actividades da Reserva  deben conservar e 

protexer os espazos naturais e por iso faise necesario o 

desenvolvemento de formas de explotación sostible dos 

seus recursos. 
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O estudio realizado, enmárcase no Proxecto do Ministerio 

de  Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

denominado: “Territorios Rurales comprometidos en la 

lucha contra el cambio climático”, e se elabora coa 

intención de crear oportunidades de emprego para a 

poboación rural ligadas á produción ecolóxica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa da Reserva de la Biosfera 
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2. MOTIVACIÓN DE TRABALLO 

 

A produción ecolóxica, tamén coñecida como orgánica (do 

inglés organic food), biolóxica ou simplemente Bio, é un 

método de produción tanto agrícola como gandeira que 

caracterízase por manter a fertilidade dos chans, evitar os 

produtos químicos de síntese, ademais de non utilizar  

organismos modificados xeneticamente. Se denomina así 

porque pretende conservar os recursos naturais 

respectando os ciclos biolóxicos e trata de non degradar o 

medio ambiente, se non polo contrario, colaborar con el.  

Ademais, a produción ecolóxica promove o 

desenvolvemento e dinamización das economías rurais, 

con especial incidencia nas áreas próximas aos parques 

naturais e reservas da biosfera, sendo un aliciente para 

fomentar que a mocidade non migre dos territorios rurais, 

ademais de que trátase dun sector no que a muller rural 

ten un papel protagonista. 

Con este traballo trátase de avanzar nunha das metas da 

Asociación que é acadar un desenvolvemento sostible do 

espazo natural, e con iso que mellore a calidade de vida da 

súa poboación mediante o impulso das súas producións 

locais, o mantemento do medio ambiente e a 

diversificación de actividades. 

Polo tanto, partindo da consideración de que a actividade 

ecolóxica produce un impacto positivo para o medio 

ambiente e iso unido aos compromisos da Asociación, o 

obxectivo principal do presente estudo é identificar aqueles 

produtos ecolóxicos que sería interesante producir no 

territorio para así favorecer o emprego no sector primario. 

Trátase de dotar a calquera traballador, empresa, entidade, 

asociación, administración, persoa ligada ao sector 

primario, dunha ferramenta para a identificación de 

oportunidades de negocio ligadas á produción ecolóxica. 
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3. METODOLOXÍA DE TRABALLO 

 

Para acadar os obxectivos mencionados anteriormente 

levouse a cabo un estudo completo no que se inclúe: 

 Análise de mercado de produtos ecolóxicos 

(produción, oferta e demanda) no ámbito territorial 

da Reserva da Biosfera “Mariñas Coruñesas e 

Terras do Mandeo” 

 Identificación de posibles producións locais con 

posibilidades de éxito no mercado. 

 Avaliación da potenciabilidade e viabilidade do 

cultivo e a súa produción no territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Venda de produtos ecolóxicos en Feira 
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4. ESTATÍSTICAS RECENTES 

 

O desenvolvemento da agricultura ecolóxica en España, 

segue un patrón de evolución positiva nos últimos anos, 

feito que pódese comprobar nos datos recollidos a nivel 

estatal polo Ministerio de Alimentación Agricultura y Medio 

Ambiente (MAGRAMA). Existe un aumento anual da 

superficie dedicada á  produción ecolóxica e do número de 

operadores. No gráfico nº 1 obsérvase a evolución dende 

1991 ata 2011, destácase que na superficie inscrita é onde 

se produce un crecemento máis significativo, o que quere 

dicir que cada vez os produtores destinan máis fincas ou 

de maior tamaño á produción ecolóxica (González Ruíz, 

Cobo Quesada 2003). 

 
 

 

 

Fonte:MAGRAMA 

En Galicia existen escasos estudios sobre o mercado 

ecolóxico. Entre eles encóntranse os datos actualizados do 

CRAEGA 1 , que inclúe área de superficie ecolóxica, 

volumes de negocio e número de produtores, industrias e 

                                            
1
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Gráfico 1. Evolución da produción ecolóxica en España (1991-2011) 

 



 

1
1 

 

 

1
1
 

Estudo de mercado de productos ecolóxicos 

Proyecto territorios rurales comprometidos con lucha por el cambio climático 

elaboradores. Ademais encóntrase o Primer barómetro de 

Galicia realizado por el CRAEGA y CETAL EN 2010, onde 

se recollen os datos das enquisas realizadas a 

consumidores galegos. A evolución da superficie de 

produción ecolóxica en Galicia dende o ano 1997 

visualízase no seguinte gráfico: 

 

 

Fonte: CRAEGA 

En relación coa superficie actual inscrita en produción 

ecolóxica en Galicia, comprobamos que a maioría está 

ocupada por terras arables, o que marca claramente a 

actividade ecolóxica en Galicia como cultivos para a 

alimentación do gando (Gráfico 3).  

 

 

  

Fonte:CRAEGA 
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Gráfico 2 . Evolución da Superficie total inscrita en Galicia (ha) 

 

Gráfico 3. Superficie inscrita en Galicia e A Coruña respectivamente como cultivo 

ecolóxico 
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O cultivo de plantas medicinais, legumes, sementes, 

oliveiras e barbeito é nulo ou mínimo na provincia de A 

Coruña, sendo a produción de cereal o 1,05% do total da 

superficie. 

Como ocorre a nivel estatal, obsérvase unha evolución 

positiva na superficie inscrita en Galicia, así como no 

número de operadores, elaboradores e produtores (gráfico 

6), no cal debe resaltarse que aínda segue existindo pouco 

avance en comparación con outras comunidades 

autónomas como Cataluña.  

 

 

 
Fonte: CRAEGA 

 

O crecemento no número de inscritos é do 3,6% no último 

ano. Durante o ano 2012 inscribíronse 72 operadores en 

Galicia polo que se comproba unha evolución favorable. 

En canto á variedade das actividades industriais na 

agricultura ecolóxica diferenciando entre as de produción 

animal e vexetal, detéctase que as empresas galegas 

diferéncianse das do resto de España. Efectivamente as 

actividades lácteas e de cría de carne teñen gran 

protagonismo en Galicia pero estas actividades son en 

maior medida da especie Bovina. 
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É curioso o dato de que no caso da industria cárnica non 

exista en Galicia ningunha industria especializada en 

embutidos ou salgados, sendo esta comunidade 

historicamente consumidora destes produtos de orixe 

porcina. 

Gráfico 5. Actividades industriais relacionadas coa produción animal 
en Galicia e España 

 
NACIONAL %NACIONAL GALICIA %GALICIA 

Matadoiros e Salas de Despece 154 23,23% 13 29,55% 

Leite, Queixos e Derivados Lácteos 101 15% 15 34,09% 

Mel 133 20,06% 5 11,36% 

Embutidos e Salgados Cárnicos 63 9,50% 0 0,00% 

Ovos 77 11,61% 2 4,55% 

Carnes Frescas 51 7,69% 0 0,00% 

Fábrica de pensos 36 5,43% 1 2,27% 

Outros 24 3,62% 0 0,00% 

Elab. e conserv. peixe, crustáceos  e 
mariscos 

24 3,62% 8 18,18% 

TOTAL 663 100% 44 100,00% 

 

Fonte: MAGRAMA, estatísticas 2011. 
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Para o caso da industria vexetal, chama a atención que as 

industrias de panificación e pastas en Galicia sexan 15 

representando unha gran porcentaxe (32%), as cales 

encóntranse maiormente distribuídas nas provincias de Lugo, 

Ourense e Pontevedra. 

Gráfico 6. Actividades industriais relacionadas con la produción vexetal 2011 
en España y Galicia.  Fonte: MAGRAMA  estatísticas 2011 

 
Nacional % Nacional Galicia  % Galicia 

     Manipulación e Envasado de Produtos 
Hortofrutícolas Frescos 

144 4,75 7 15,22 

Adegas e Embotelladoras de Viños e Cavas 511 16,84 7 15,22 

Almazara e/ou envasadora de Aceite 367 12,10 1 2,17 

Panificación e Pastas Alimenticias 239 7,88 15 32,61 

Outras 402 13,25 2 4,35 

Conservas, Semiconservas e Zumes 
Vexetais 

221 7,28 2 4,35 

Azucre, cacao, chocolate, té, café 213 7,02 1 2,17 

Manipulación e Envasado de Froitos Secos 144 4,75 7 15,22 

Manipulación e Envasado cereais e legumes 130 4,28 0 0,00 

Preparados Alimenticios 121 3,99 3 6,52 

Elaboración de Especias, Aromáticas e 
Medicinais 

100 3,30 1 2,17 

Galletas, Confitería e Pastelería 72 2,37 0 0,00 
TOTAL 3034 100,00 46 100,00 

 

Fonte: MAGRAMA, estatísticas 2011. 
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Se nos centramos nos datos económicos exclusivamente 

de Galicia (Gráfico 7), comprobamos que, tamén hai una 

evolución positiva. 

Gráfico 7. Volume de negocio de los produtos ecolóxicos en Galicia dos anos 
2011-2012 e representación da porcentaxe de variación. 

Grupo de produtos 
V. Negocio 2011 

(€) 
V. Negocio 2012 

(€) 
Diferenza (€) 

% 
Variación 

Aceites  238.649,51  287.444  48.794,49  20,45%  
Bosque  recollida 
silvestre  

868.651,99  905.475,78  36.823,79  4,24%  

Carnes e derivados  3.397.808,27  3.574.871,44  177.063,17  5,21%  
Cereais  6.265  1.544  4.721  75,36%  
Conservas de 
Pescado  

2.138.339,69  2.379.769,64  241.429,95  11,29%  

Conservas Vexetais  192.637,25  320.107,06  127.469,81  66,17%  
Froita 319.758,66  126.827,15  192.931,51  60,34%  
Hortalizas  469.455,78  263.237,88  206.217,9  43,93%  
Leite e derivados  8.856.616,89  9.396.581,36  539.964,47  6,10%  
Outros elaborados  1.043.768,71  1.306.701,84  262.933,13  25,19%  
Ovos e derivados  1.538.574,8  1.705.111,42  166.536,62  10,82%  
Panificación  390.158,88  450.439,86  60.280,98  15,45%  
Pensos e 
alimentación animal  

994.344,16  1.361.456,7  367.112,54  36,92%  

Produtos Apícolas  593.348,98  486.482,39  106.866,59  18,01%  
Viños, Sidra e 
Vinagres de Sidra  

836.643,92  621.048,06  215.595,86  25,77%  

Tubérculos  2.528,8  1.648,5  880,3  34,81%  
Acuicultura , algas  0  104.059  104.059  *  
Totais  21.887.551,29 €  23.292.806,08 €  1.405.254,79 €  6,42%  

 

Fonte: CRAEGA 

Resaltar que a porcentaxe de variación para o caso da 

froita, o cal diminúe en 192,931€, ao contrario do aumento 

que sofren as conservas vexetais. Para o caso dos cereais 

prodúcese unha porcentaxe de variación negativa do 75% 

pero en ningún dos dous anos o volume de negocio é 

elevado.  

20,45% 

4,24% 5,21% 

-75,36% 

11,29% 

66,17% 

-60,34% 

-43,93% 

6,10% 

25,19% 

10,82% 
15,45% 

36,92% 

-18,01% 

25,77% 
34,81% 

6,42% 

% Variación  volumen de negocio de 2011 y 2012 
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5. ANÁLISE DE MERCADO DOS PRODUTOS 

ECOLÓXICOS NO ÁMBITO TERRITORIAL DA 

RESERVA DA BIOSFERA “MARIÑAS 

CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”  

 

Lugar de estudio: 

Territorio da reserva da Biosfera 

“Mariñas Coruñesas e Terras do 

Mandeo” 

Tipo de enquisa:  Presencial - entrevista 

Tamaño de mostra: 
10 tendas de produtos ecolóxicos de A 

Coruña 

Fechas de realización  Setembro - Outubro de 2013 

Deseño da enquisa, 

realización e análise 

dos resultados:  

GDR “Mariñas- Betanzos” 

 

A actividade ecolóxica na cidade de A Coruña inclúe 

comercios de pequena dimensión, onde se diferencian os 

seguintes  tipos: 

 Tenda convencional: tenda de pequenas 

dimensións. 

 Supermercado ecolóxico: tenda de maior dimensión 

con horarios de apertura máis amplos  e maior 

oferta de variados produtos ecolóxicos. 

 Tenda con venda ao público de produtos que 

proveñen da súa propia produción. 

 Posto en mercado local. 

En xeral, caracterízanse por ser tendas de ambiente 

familiar, trato personalizado ao cliente, pequena oferta de 

produtos de calidade, preocupados polo desenvolvemento 

do medio ambiente e completamente concienciados cos 

principios que abarca o mercado ecolóxico. 

5.1. Metodoloxía da anál ise:  

 

Como tense dito, a enquisa foi realizada có obxectivo 

principal de acadar os datos necesarios para poder 

facilitalos aos futuros emprendedores do mercado 

ecolóxico e apoiar así a potenciais emprendedores no 
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ámbito do sector primario e de transformación de produtos 

ecolóxicos en Galicia, máis concretamente no ámbito de 

actuación do GDR Mariñas-Betanzos. 

Ao longo da elaboración do traballo desenvolveuse: 

 Análise de numerosas bases de datos dispoñibles, 

así como dos distintos plans de fomento de 

agricultura ecolóxica, así como os datos estatísticos 

de estudos elaborados polo MAGRAMA, CRAEGA e 

CETAL (ver bibliografía). 

 Comparación de resultados con outros estudos 

similares en diferentes comunidades autónomas 

(ver bibliografía). 

 Visitáronse os puntos de venda máis 

representativos da área de traballo para obter 

información detallada dos produtos que se ofertan e 

demandan neste tipo de mercado. 

 Realizáronse enquisas directas, mediante 

cuestionario, aos diferentes puntos de compra 

minoristas especializados do territorio (incluíndo: 

tendas ecolóxicas, grupos cooperativos, 

distribuidoras e venda on-line). Nestas enquisas 

buscouse recoller información detallada da orixe das 

importacións das tendas, así como o método de 

obtención dos produtos ecolóxicos, motivada pola 

creación de emprego no sector. A enquisa unha vez 

realizada analizouse mediante PRE-TEST e 

conseguiuse unha versión definitiva da mesma, que 

foi a utilizada no estudo (agrégase no ANEXO 1). 

Finalmente, a enquisa consistiu nunha entrevista 

persoal baseada nun breve cuestionario con 

preguntas abertas e pechadas, divididas en tres 

apartados: un primeiro apartado para conseguir 

datos sobre as características do mercado tanto da 

demanda como da oferta, un segundo de valoración 

persoal sobre unha proxección futura do sector, e 

unha terceira parte onde por grupos de produtos 

diferénciase as porcentaxes de venda, importación e 

exportación de cada un. A enquisa realizouse a 

unha mostra completada por dez persoas 

encargadas dos negocios máis representativos da 

comarca. 
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A execución da enquisa foi formulada por un único 

técnico, para acadar así unha maior coherencia 

entre as respostas obtidas. 

Na seguinte táboa amósase as empresas de A 

Coruña que participaron na realización da análise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Resul tados obtidos:  

 

O mercado ecolóxico da provincia de A Coruña comeza 

coa apertura dunha tenda ecolóxica no ano 1996, ata 

acadar en 2013 un número total de sete tendas, a maiores 

dos postos especializados nos distintos mercados da 

cidade. 

En xeral, segundo os datos reunidos e posteriormente 

contrastados, os consumidores consideran o produto 

ecolóxico coma de gama alta. Isto en maior medida é 

debido a que o consumidor non valora tanto o prezo do 

produto á hora de escollelo, senón que valora tamén outro 

tipo de produto saudable, que non provoque alerxias nin 

intolerancias, e a poder ser, vai optar sempre por un 

produto do país ou da localidade. A reflexión estaría en 

preguntarnos: 

Táboa 1. Empresas entrevistadas 

Mostra 
Tipo de 
comercio 

Dirección 
Data de 
visita 

Dimensión 
da tenda 
(m2) 

Data de 
apertura 

Seara S.L. 
Tenda 
ecolóxica 

Orzán, 14-15 C.P. 15003 17/09/2013 100 ene-08 

Alandra 
Tenda 
ecolóxica 

Nicomedes Pastor Díaz, 3 
C.P.15006 

18/09/2013 100 feb-05 

Horta + sa 
Tenda 
ecolóxica 

Avda. Alcalde Pérez Ardá, 26 
C.P.15009 

18/09/2013 85 ago-06 

Zoca miñoca 
coop 

Cooperativa 
de consumo 

Avenida dos Caídos 199 C.P. 
15009 

19/09/2013 100 2009 

Biofactory Distribuidora 
Santa Catalina nº 8 C.P. 
15004 

19/09/2013 - mar-10 

Equilibrio 
Tenda 
ecolóxica 

Avda. de Los Mallos, 1 C.P. 
15007 

20/9/013 100 1996 

La Aldea 
Biomarket 

Tenda 
ecolóxica 

Avenida Finisterre, 25 C.P. 
15004 

20/09/2013 350 sep-11 

Senra Coop 
Produción e 
venda de 
produto fresco 

Plaza de Lugo C.P. 15004 24/92013 9 dic-12 

Maguz 
Ecolóxicos 

Venda de 
produto fresco 

Mercado San Agustín, 
C.P.15001 

24/09/2013 4 jun-12 

Ataxentas 
Tenda 
ecolóxica 

Alcalde Lens, 30 Baixo C.P. 
15010 

26/09/2013 29 1998 



Un produto ecolóxico debe ser máis caro? 

Existe un sobreprezo en comparación có convencional, 

debido ao sistema de produción adaptado aos ciclos 

ambientais, rendemento da actividade e aos custos de 

control de calidade certificada ao que se someten. 

A todo iso súmaselle o complexo sistema de 

comercialización que leva consigo a produción ecolóxica, 

que debido á dificultade na súa distribución faise máis 

custosa. Calculouse que os custos de produción 

ecolóxica poden chegar a aumentar o seu prezo nun 20-

25% ao seu equivalente producido convencionalmente. 

A venda de produtos ecolóxicos elaborados en Galicia, na 

súa maioría enfócanse nun mercado de produtos de 

delicatesen. Isto é debido a que se trata na maior parte 

de empresas familiares e de pequeno tamaño e os seus 

produtos son elaborados sen conseguir un gran volume 

de produción, pero si unha gran calidade. 

Polo tanto, polo de agora en Galicia, 

debido ao reducido tamaño das 

súas empresas elaboradoras, os 

produtos que saen ao mercado 

tenden a ser un produto cualificado 

como de gama alta e isto contribúe 

a aumentar o seu prezo de saída. 

 

Figura 4. Mapa de Galicia 

 

 

 

5.2.1. Perfil do comprador 

Os datos dos que se dispón sobre o tipo de comprador de 

produtos ecolóxicos en España, están reunidos no 

“Informe caracterización del mercado de productos 

ecológicos en canales especialistas de venta” elaborado 

polo MAGRAMA. Segundo este estudo, o comprador de 

produtos ecolóxicos reúne as seguintes cualidades: 

 

 

Ecolóxico= Gama alta:  

Este feito tamén se comproba no 

estudo denominado: 

“Investigación- acción 

participativa sobre las tendencias 

de mercado ecológico en ámbito 

local” realizado para o  proxecto 

“Sabor Cooperativo” Programa 

empleaverde, da Fundación 

Biodiversidad (páx. 163):  [La 

demanda identifica varios factores 

que condicionan los precios que 

se deben tener en cuenta para 

poder actuar sobre ellos. En 

primer lugar el mayor nivel de 

exigencia de la demanda y la 

reducida dimensión de las 

explotaciones, que dificulta la 

obtención de economías de 

escala, repercute en un aumento 

de los costes de producción, y en 

segundo lugar, existe un 

sobreprecio debido a la 

distribución. Se puede pagar 

entre un 10% y un 30% más que 

los convencionales como 

consecuencia de un "diferencial" 

por las necesidades ecológicas 

(evita pesticidas, herbicidas y 

fertilizantes químicos de síntesis, 

y cualquier transacción debe 

beneficiar a toda la cadena 

alimentaria). Sin embargo, se 

señala que en la mayoría de los 

casos el precio se dispara 

arbitrariamente, sobre todo en el 

producto fresco, por intereses 

externos al sector ecológico.] 

 

Bio 

= 

gama alta 
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 Maior capacidade adquisitiva por ter maior nivel de renda. 

 Con frecuencia forma parte dun colectivo de alto nivel cultural e formativo; 

e/ou profesional relativamente cualificados; adoitan ser de idade 

intermedia e con familia pequena. 

 A maioría dos compradores están moi sensibilizados pola saúde e 

seguridade alimentaria, polo que están dispostos a pagar un certo 

sobreprezo nos alimentos que adquiren. 

 Adoitan realizar as súas compras de produtos ecolóxicos en 

establecementos próximos ou de garantía; e alí compran a variedade que 

atopen aínda que outra parte da compra teñan que realizala en formato 

convencional. 

 

A nivel de A Coruña, polas pequenas dimensións das 

tendas, normalmente a relación venda-cliente faise familiar, 

isto provoca que o vendedor coñeza en profundidade as 

características principais dos seus compradores e na 

maioría dos casos este tipo de comprador coincide en que: 

 O consumidor preocúpase e interésase na 

certificación ecolóxica. 

 Interese da orixe dos produtos, valor en positivo 

pola orixe galega. 

 Valoración do produto ecolóxico por ser máis 

saudable e ter mellor sabor. Buscan unha boa 

relación calidade/prezo, mais o prezo non é o seu 

primeiro criterio de selección dun produto ecolóxico. 

 Aumento do consumidor de produtos ecolóxicos 

debido ao aumento de patoloxías alérxicas nos 

últimos anos. 

 Aumento do consumo para alimentación infantil. 

 

 

 

5.2.2. Perfil de vendas: 

 

 Venda exclusiva a particulares: a venda nos puntos 

especializados de A Coruña, realízase case na súa 

totalidade para particulares, o cal implica que as 

grandes empresas ou o sector da hostalería non 

compran en tenda. Neste dato non se inclúe o caso 

das distribuidoras que venden o seu produto nunha 

Figuras 5 e 6. Selos de certificación 

ecolóxica de E.U. e GALICIA. 
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porcentaxe moito maior ao gran consumo, hostalería 

e catering. 

 Valoración da certificación, orixe, prezo, formato e 

envase: dependendo do tipo de produto, as tendas 

valoran uns criterios ou outros. Por exemplo, no 

caso do produto fresco valórase a orixe por riba de 

todo. Na seguinte táboa poden compararse as 

respostas dos entrevistados. 

 

 

 
 

 

 

 

F 

Fonte: elaboración propia 

 Importación de produtos: en xeral as tendas tenden 

a importar produtos de fóra por non atopalos no 

mercado máis preto. 

 Abastecemento dos produtos nas tendas de A 

Coruña:  

o abastecemento de produtos nas tendas faise por 3 

mecanismos principais: 

 

i. Directamente do produtor, industria ou 

cooperativa: todos os entrevistados compran, 

sobre todo o produto fresco, directamente. 

ii. A través de almacéns especializados ou 

marcas distribuidoras: en xeral case todos os 

produtos envasados cómpranse a marcas 

distribuidoras e almacéns. 

iii. Por produción propia: de todos os 

entrevistados só tres teñen produción propia 

e producen exclusivamente produtos de horta 

certificados. 

 

 

 

 

Táboa 2. Valoración dos vendedores 

Valoración do 
entrevistado 

prezo orixe formato certificación outros 

Valora en positivo 6 8 2 7 5 

Dálle un valor medio 3 2 1 1 0 

Valora en negativo 1 0 5 1 0 

Ns/Nc 0 0 2 2 5 

Respostas Totais 10 10 10 10 10 
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 Oferta de produtos: as tendas basean a súa oferta 

segundo a dispoñibilidade do distribuidor, moitas 

veces sen poder respectar a demanda do 

consumidor, ou o modelo de negocio definido inicial. 

 Ámbito xeográfico de venda: todas as tendas, sen 

importar que teñan tenda por internet ou non, 

venden só no territorio da provincia de A Coruña. 

Deste dato debe exceptuarse o caso das 

distribuidores que afirman que os seus produtos 

véndense mellor fóra de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Futuro do sector ecolóxico 

En xeral, a opinión dos entrevistados coincide na súa 

totalidade en que o futuro do mercado galego de produtos 

ecolóxicos é favorable. Así, a maioría coincide tamén en 

que hai un gran traballo por facer, sobre todo na 

distribución dos produtos ás tendas, no aumento de 

cooperativas no sector e na educación ao consumidor. 

Outra opinión das persoas entrevistadas, é que Galicia é 

un mercado difícil por diversas razóns, entre elas: ao ter 

Comparación dos datos rexistrados:  no caso dos datos 
elaborados polo MAGRAMA no seu estudo de 2012, 
denominado: Caracterización del mercado de productos 
ecológicos en los canales especialistas de venta, se 
representa a  seguinte porcentaxe: 
 

% do aprovisionamento do conxunto % 

Maioristas independentes (e importadores)  35 – 50 

Directamente do produtor, cooperativa ou 
elaborador industrial  

30 – 40 

Produción propia 10 – 15 

Outros minoristas o almacenistas locais  5 - 10 

Fonte: MAGRAMA 

 

Comparación dos datos rexistrados: A información obtida no 

estudo coincide coa, rexistrada en: “Investigación- acción 
participativa sobre las tendencias de mercado ecológico en 
ámbito local” (Pág53) no que segundo os seus datos: [ a 
mayoría das empresas consultadas fabrican, comercializan ou 
distribúen os seus produtos nun mercado de proximidade local, 
xa que aproximadamente en 3 de cada 5 entidades o su ámbito 
de destino é local ou rexional (61,8%)]. 
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unha cultura agraria moi arraigada, poderíase mellorar a 

cooperación e o apoio das entidades públicas, e sería 

necesario organizar a distribución dos produtos ecolóxicos. 

Ademais, unha opinión común a todos os entrevistados é a 

variabilidade do prezo do produto ecolóxico, así como a 

súa dificultade de distribución conxunta en Galicia. O 

produto a granel pasa a aumentar demasiado o seu prezo 

por cada porte de envío, có que provócase que se 

encareza moito a súa venda final en tendas. 

Os entrevistados, coinciden en que para que o mercado 

ecolóxico evolucione correctamente, habería que corrixir 

algúns aspectos que se presentan a continuación: 

 

Táboa 3. Situación actual e problemas do mercado ecolóxico galego segundo 
as opinións dos entrevistados. 

Aspectos destacados Problema clave 
Minifundio=non grandes subvencións  
Cursos de formación 
Campañas de comercialización en entidades 
públicas  

 
Demanda de maior  
apoio das entidades 
públicas  

Sector produtor insuficiente 
Prezo  
Aumento do consumo de marcas brancas 

 
Situación económica 
actual 

Organización na distribución 
Alimento galego boa aceptación extracomunitaria 
Proxectos empresariais individuais 

Falla de asociacións e 
cooperativismo 

Soberanía alimentaria 
Consumo e variedade 
Democratizar o mercado ecolóxico 
Falta de información ao consumidor 
Acceso ao produto: venda de produtos en grandes 
superficies 

 
 
Falla de concienciación 
ecolóxica 

Minifundismo: portes fixos 
Produción ligada ao clima 

 
Cultura agraria do país  

Proxectos non ambiciosos 
Control produción/prezos 
Aprender dos mercados estranxeiros 
“O ecolóxico non é un negocio, é un modo de vida” 
Estratexias de venda pouco especializadas ou 
planificadas 

 
 
Profesionalización do 
sector 

Negocio de ecolóxico-delicatesen encarece os 
produtos 
Fabricación de produtos homoxéneos 
Certificación necesaria sempre 
Poucos produtos de elaboración galega 

 
Calidade dos produtos 
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5.4. Diagnose e identif icación de posibles 

producións locais:  

Os entrevistados confían no mercado ecolóxico e ven un 

mercado potencial aberto e factible na zona. A opinión por 

grupos de produtos dos mesmos resúmese a continuación 

(táboa 4): 

Táboa 4. Información obtida por grupo de produto ecolóxico 

Grupo de produto Descrición e datos obtidos 
 
Aceites e 
condimentos 

 
Os vendedores de A Coruña consideran o aceite un produto 
bastante vendible, sendo ben valorado e con boa relación calidade-
prezo. 
Ao ser o aceite un produto de elaboración exterior, os 
consumidores non valoran que teña certificación galega, coma no 
caso doutros produtos. Só o 10 % dos entrevistados, afirmaron que 
se vende mellor o aceite transformado en Galicia. 
 

 
Café, cacao, 
Chocolate, azucre 

 
En Galicia existen en total 2 industrias transformadoras de café 
(unha iniciarase neste ano, gráfico 4.6) . Os entrevistados ven o 
café un produto básico de boa saída e condiciona a súa venda a 
produción de comercio xusto ademais de ecolóxico. 
 

 
Cereais, legumes e 
pastas 
 

 
Para realización de fariña, posibilidade de poñer variedades de 
gran do país. Tamén se demanda aínda que en menor medida o 
cultivo de millo para envasados. 
 

 
Conservas de peixe 

 
En Galicia existen varias empresas que se dedican ás conservas 
ecolóxicas de peixe e algas, as cales están ben formuladas, polo 
que os vendedores non consideran estes produtos como un 
proxecto potencial. 
 

 
Conservas vexetais, 
Patés de verduras, 
Tofu 

 
Ao ser o consumidor de produtos ecolóxicos en A Coruña na súa 
maioría vexetariano, os produtos como o Tofu ou o Seitán acadan 
porcentaxes de venda bastante altos. 
 

 
Froita 

 
100% coincide en que é case imposible conseguir froita de calidade 
e variedade en Galicia. Só conséguese mazá e kiwi e é insuficiente 
para a demanda total. Recomendan o cultivo de Mazá o calquera 
froita a prezo razoable. 
 

 
Hortalizas e verduras 

Se reclama verdura fóra de tempada ou maior variedade de verdura 
en xeral. Sobre todo falla verdura de folla como coliflor, brócoli, 
acelgas, etc. 
Cenoria: sete do total de entrevistados coinciden en que a oferta é 
escasa directamente porque non lles é abastecida, ou si que o fan 
pero en pequenas cantidades. 
Pataca galega: sobre todo pataca nova para ter en máis épocas do 
ano. 
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Marmeladas e salsas 

 
En Galicia existen marcas que fan comercio con este tipo de 
produto e os entrevistados consideran a oferta suficiente. Tres dos 
entrevistados consideran que as marmeladas teñen reclamo se son 
de orixe galega, pero consideran que hai suficiente oferta; aínda así 
deberíase aumentar a fabricación de marmeladas con edulcorantes 
naturais como a Stevia. 
 

Ovos e derivados 

 
Ovos de calidade a bo prezo. A gran maioría dos entrevistados 
coincide en que non hai gran variedade na venda de ovos de 
calidade en Galicia, polo que recomendan pensar nun negocio de 
ovos cun estudio preciso da alimentación e instalacións de novas 
explotacións de galiña poñedora. 
 

 
Panificación, 
pastelería 

 
Os entrevistados coinciden en que compran o pan fóra da 
localidade porque non se fabrica máis preto. En xeral tráese o pan 
de Santiago, Cedeira e Lugo. 
Para o caso das galletas e outros doces que teñen boa venda, hai 
moi poucas marcas galegas. 

 
Plantas medicinais e 
aromáticas. 

 
Case todas as tendas especializadas na venda de plantas 
medicinais prefiren a venda a granel das mesmas. 
 

 
Produtos apícolas 

 
Hai suficiente oferta no referido á mel, aínda que non se consegue 
tanta Xelea Real. 
 

 
Produtos cárnicos 

 
Porco, coello, pavo, cordeiro, cabra.  
O 80% dos entrevistados afirman que é necesario aumentar a 
produción de carnes que non sexa exclusivamente de tenreira. 
Vese unha demanda maior no caso do porco tanto en carne fresca 
como embutidos e salgados, aínda que hai que ter en conta que 
polo de agora o consumidor de produtos ecolóxicos galego, 
mantense nun consumo principalmente vexetariano.  
 

 
Produtos lácteos

 

 
A maioría dos consumidores ecolóxicos non é un gran consumidor 
de produtos de orixe animal. De ser un consumidor de lácteos, 
parece que se consume máis de pequenos ruminantes. Un produto 
con bastante demanda é o queixo fresco de cabra. 
 

 
Viños, licores e 
cervexa 

 
O consumidor de produtos ecolóxicos de A Coruña non é un gran 
consumidor de bebidas alcohólicas. 
 

 
Alimentación, hixiene 
e coidado infantil 
 

 
A demanda vai en aumento, pero aínda non está estabilizado o seu 
mercado. 

 
Cosméticos 

Parece que a poboación feminina está máis concienciada en canto 
a produtos de hixiene corporal se refire, mais aínda non se 
conseguen elevadas porcentaxes de venda. 
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Limpeza doméstica 

 
Hai oferta deste tipo de produtos, sobre todo no caso do 
lavavaixelas.  
 

 
Alimentación animal 

 
Non hai suficiente demanda na alimentación de especies de 
compañía polo que non se recomenda a súa produción en Galicia. 
En canto á alimentación para animais de produción, os argumentos 
son insuficientes para poder dar unha valoración. 
 

 

En resumo, entre as producións que máis aconsellan os 

entrevistados encontramos: 

 

 Froita e produto fresco: recoméndase o cultivo de 

calquera froita pero o cultivo de mazá a prezo razoable, 

considérase o que pode ser máis factible en Galicia. 

 Verdura fóra de tempada, ou variedade de verdura 

en temporada. Sobre todo falla verdura de folla como 

coliflor, brócoli, acelgas. 

 Hortalizas e tubérculos:  a cenoria non ten case 

oferta en Galicia e as tendas vense obrigadas a traela de 

fóra na maioría dos casos. Fai falla tamén a produción de 

pataca nova para ter en máis épocas do ano. 

 Maior variedade de carne: especies coma o coello, 

pavo, cordeiro, cabra e en maior medida porco. O porco é 

un produto moi consumido en Galicia e os entrevistados 

coinciden en que non lles ofertan carne de porco de orixe 

galega pola cal estarían interesados. 

 Ovos: é un produto de necesidade básica, o cal o 

consumidor está bastante informado e concienciado polo 

benestar dos animais, polo que os entrevistados reclaman 

maior calidade neste produto. 

 Cultivo de cereais: hai demanda de cereais galegos, 

ben é certo que a súa produción ten dificultades por 

competir coa produción de secaño fóra de Galicia. 

 Produtos lácteos: hai suficiente oferta para o 

consumo total, pois é un produto con pouca demanda, xa 

que o consumidor de produtos ecolóxicos consume 

maiormente leite de orixe vexetal. Unha porcentaxe 

mínima de entrevistados aconsellan a produción de leite 

UHT galega. 

Figuras 7, 8. Fotografías de 

produtos ecolóxicos en tenda 

e brócoli ecolóxico en horta.  

 



 

2
7 

 

 

2
7
 

Estudo de mercado de productos ecolóxicos 

Proyecto territorios rurales comprometidos con lucha por el cambio climático 

Ademais, comprobouse coa realización deste estudo que 

tamén podería ser unha boa iniciativa, favorecer o 

transformado de produtos galegos de calidade. Debe terse 

en conta de non facer grandes inversións e ter claras 

garantías de producir un transformado a prezo razoable. 

 Pasta fresca: produción para consumo local 

 Panificación, pastelería: fabricación local para 

consumo local. 

 Queixo de cabra: os consumidores piden queixo de 

cabra que é inexistente nos produtos que lles 

ofertan. 

5.5. Resultados comparados 

 

Importancia na orixe á hora de escoller un produto 

ecolóxico: 

Entre os datos significativos para o presente estudo, os 

resultados coinciden entre as respostas dos vendedores 

coas respostas recollidas polo barómetro sobre os 

consumidores. Así, unha das premisas que se valora á 

hora de comprar un alimento, é que sexa autóctono: 

 No caso das tendas de A Coruña, 8 de cada 10 

entrevistados valora a orixe ao escoller os produtos 

para a súa tenda, e si é do país mellor (táboa 2). 

 No caso do consumidor, valoran que sexa caseiro 

ou do país (gráfico 8). 

 

 

Fonte: 1º Barómetro de percepción produtos ecolóxicos Galicia CRAEGA-CETAL 
(2010). 
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Gráfico 8. Valoración dos consumidores de produtos ecolóxicos  
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Consumo de alimentos ecolóxicos por grupo de consumo: 

Os datos encontrados demostran que o consumidor 

demanda maiormente produtos básicos. No caso das 

tendas de A Coruña encontramos os produtos de maior 

porcentaxe de vendas os seguintes: 

 Hixiene e coidado, limpeza doméstica, ovos, aceite, 

conservas, froitas e verduras, produtos apícolas, 

panificación, pastelería, cereais, legumes, pastas, 

café, bebidas sen alcohol. 

 

 

 

Fonte: elaboración propia a partir dos datos das enquisas 

 

En xeral, polos datos reunidos, os produtos de primeira 

necesidade ecolóxicos son os que obteñen maior 

porcentaxe de venda. Algún produto consegue venderse 

tamén polo feito de que se ofrecen máis neste tipo de 

comercio que no mercado convencional. Dependerá polo 

tanto a demanda do tipo de consumidor exclusivamente 

ecolóxico ou mixto. 

Aceites e condimentos, Sal 
Aperitivos e snacks 

Bebidas: zumes, bebida de soia, … 
Café, cacao, Chocolate, azúcar 

Cereais, legumes e pastas 
Conservas de pescado 

Conservas vexetais, tofu, seitán 
Froita a granel 

Froia envasada 
Hortalizas e verduras a granel 

Hortalizas e verduras envasadas 
Mermeladas e salsas 

Ovos e derivados 
Panificación, pastelería 

Plantas medicinais, aromáticas, … 
Produtos apícolas 
Produtos cárnicos 

Produtos lácteos 
Viños, licores e cervexa 

Alimentación animal 
Cosméticos 

Limpeza doméstica 
Hixiene e coidado infantil 

Alimentación infantil 

Gráfico 9. Produtos con boa venda no Territorio da Biosfera 
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Fonte: 1º barómetro de percepción produtos ecolóxicos Galicia CRAEGA-CETAL (2010) 
 

Produtos difíciles de atopar: 

Como o mercado ecolóxico aínda non é prioritario, as 

enquisas realizadas demostran que os vendedores 

coinciden en que hai moitos produtos que lle son difíciles 

de encontrar no mercado preto do lugar e ante a demanda 

dos mesmos acábanse importando de outros lugares. 

 

Fonte: elaboración propia 

 

 

 

Fonte: 1º barómetro de percepción produtos ecolóxicos Galicia CRAEGA-CETAL (2010) 
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Gráfico 10. Produtos que compra o consumidor de productos ecolóxicos 

Gráfico 11. Productos difíciles de encontrar por parte das tendas de 

produtos ecolóxicos. 

Gráfico 12. Produtos difíciles de atopar para o consumidor de produtos 

ecolóxicos. 
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Observando as dúas gráficas anteriores, tanto o vendedor 

da provincia de A Coruña como o consumidor galego de 

produtos ecolóxicos, teñen dificultades á hora de atopar 

produto fresco. Outro produto moitas veces difícil de atopar 

é o pan fresco a nivel local. 

Comparando este resultado co apartado anterior, 

compróbase que tanto as hortalizas como a froita ou o pan, 

por ser produtos de primeira utilidade véndense ben a 

pesar de ser difíciles de obter nas producións próximas. 

 

Figura 9. Cesta de produtos ecolóxicos. 
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6. CONCLUSIÓNS 

 

Como comprobouse, a evolución do mercado ecolóxico 

tanto a nivel estatal como a nivel galego, vai en aumento, o 

que xustifica estudos como o levado a cabo.  

Un punto clave na realización do estudo foi coñecer a 

situación da oferta e demanda dos produtos ecolóxicos no 

territorio da Reserva, que como comprobouse, hai unha 

oferta escasa e flutuante de produtos de orixe galego ou 

local en ecolóxico. 

Baseándonos na recompilación de datos resúmese a 

continuación as producións con maior potencial, ou 

mellor escenario empresarial, na produción local da 

área de influencia de Mariñas-Betanzos: 

Cultivo de froita: todos os entrevistados responderon por 

igual, admitindo que a oferta de froita galega é escasa ou 

nula, ademais de descender o volume de negocio (gráfico 

4.7.). 

Aptitudes para o cultivo no territorio: O cultivo de especies 

arbóreas como maceiras e cedeiras, teñen boa produción 

no territorio da Reserva da Biosfera no que se refire a 

cultivo convencional. Incluíndo ademais o cultivo de 

castaña e os cultivo en invernadoiro de amorodo e cultivos 

de pequenos froitos coma moreiras, arandeiras e 

framboesas. 

Produtos de horta fóra de tempada/verdura, horta 

variada: unha das hortalizas, onde menos oferta existe é a 

cenoria, probablemente porque ten maior dificultade de 

cultivo que outras hortalizas e debe ser plantada en chans 

profundos con limo areoso. 

Aptitudes para o cultivo no territorio: cultivos de pemento, 

cebola, grelo e pataca son os máis cualificados. Se se 

cultivan baixo invernadoiro os máis potenciais serían 

leituga, pemento e tomate. O cultivo debe ser de 

variedades locais e con posibilidade de producir en 

circuítos curtos. 

Figura 10. Produto fresco 

en Tenda ecolóxica. 
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Panificación, pastelería:  

Figura 11. Pan ofertado en tenda. 

En Galicia existen 15 empresas de panificación, mais non 

hai ningunha a nivel local (gráfico 4.6). A idea para a 

elaboración de pan a nivel local pode ter un bo 

desenvolvemento empresarial, sempre que este se 

enfoque axeitadamente. O proxecto sería pioneiro e 

trataríase de acadar o cultivo de cereal do territorio, para 

transformalo preto de A Coruña. En canto a pastelería, a 

maior parte deste produto é importado da Comunidade de 

navarra, sendo un produto de atracción para o consumidor 

e que sería bo transformalo en Galicia coa súa respectiva 

certificación. 

Cereais. Ademais de para a fabricación de fariñas de 

cereal, o gran enteiro de millo é unha das moitas formas en 

que se consume que pode ter saída. Entre as tendas de A 

Coruña, moitas están especializadas en comidas dietéticas 

que aconsellan o consumo de cereais e pipas. 

 

 

 

 

Carne: a carne de porco representa un 25% do consumo 

de carne en España e ademais é moi consumida en 

Galicia, polo que cando menos sorprendente que non se 

                                            
2
 Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

Aptitudes para o cultivo no territorio: coma no caso dos 
cultivos convencionais sería interesante plantar trigo, 
centeo e cebada. Dende o CIAM2 investígase o cultivo de 
numerosos tipos de millo tanto para forraxes como para 
consumo humano, así como variedades de chícharo. 
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produza no mercado ecolóxico galego, sendo interesante 

formular unha explotación de porcino no territorio. 

O sector porcino convencional: representa un 14,1% da 

produción final agraria (MAGRAMA). Debe terse en conta 

que o sector porcino convencional en Galicia representa o 

4% da produción total en España (estatísticas 

www.3tres3.com). De cara ao futuro, para o período 2012-

2020 os estudos da Comisión sinalan que a carne de porco 

seguirá sendo a máis consumida en Europa. 

Ademais hai un claro exemplo da boa adaptación á cría en 

extensivo desta especie en Galicia: a raza autóctona porco 

celta, da cal na actualidade existen 319 explotacións de 

este tipo en Galicia (Datos ASOPORCEL), o que favorece 

a implantación de explotacións ecolóxicas, que deben 

manter estritas especificacións (cadro 6.1). 

Figura 12. Queixos de venda ao público en tenda 

Lácteos e derivados: no que respecta ao mercado bovino, 

a oferta mantense estable e suficiente. Non sendo así para 

o caso de lácteos que proveñen de cabra, que son os que 

teñen máis atractivo para o consumidor de produtos 

ecolóxicos. 

En Galicia existe unha única explotación de caprino de leite 

das 48 totais que existen a nivel estatal, dato que 

comparado as 33 explotación de vacún leiteiro, a 

proporción é moi pequena (datos extraídos de estatísticas 

de 2011 del MAGRAMA). A produción caprina debe 

realizarse dentro dun ecosistema agrario e a alimentación 

deberá vir da mesma explotación ou de explotacións 

colaboradoras (cadro 1). Deben escollerse razas con boa 

adaptabilidade ao medio galego, neste caso non existe 

ningunha raza leiteira de caprino autóctona sendo a única 

raza autóctona a Cabra galega de aptitudes cárnicas. Debe 

terse en conta a competencia con outras comunidades 

autónomas máis especializadas neste tipo de explotación e 

con mellores condición ambientais para a mesma. 

Ovos: na produción convencional, Galicia é a sexta 

comunidade autónoma produtora de España (datos 

MAGRAMA), pero no que se refire ao mercado de ovos 

ecolóxicos en Galicia non está moi amplamente estendido, 

sendo 2 as únicas industrias relacionadas coa produción 

http://www.3tres3.com/
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de ovos que representan o 4,5% do total da industria 

española (gráfico 4.5). 

Polo tanto, ao non haber suficientes produtores, sería 

interesante a produción de ovos. Iso arrastra a produción 

de pensos para esta especie, pudendo formularse as dúas 

opcións empresariais. 

A normativa referente ás explotación de galiñas poñedoras 

en ecolóxico indica que a superficie mínima exterior debe 

ser de 4m²/ave e no galiñeiro debe haber 6 aves/m². É 

necesario dispoñer dun terreo de rotación equivalente ao 

número de aves dividida en dúas partes de modo que o seu 

uso poda alternarse ao lado da crianza . Deberán criarse 

en grupos pequenos para que se dean as xerarquías 

naturais da especie. Recoméndase a cría de razas como: 

Isa-Brown, Hy-line Brown, LohmmanBrown. 

Cadro 1. Resumo das especificacións da produción gandeira en 
ecolóxico. 

A produción ecolóxica trata de evitar o estrés dos animais e aumentar 
o benestar dos mesmos. Entre as prácticas comúns para conseguilo 
encóntranse: 
 

 Acceso permanente a aire libre. 
 Pastos apropiados para as necesidades nutricionais e de 

comportamento da especie animal. 
 Prohibición de atar ou illar aos animais. 
 Leito apropiado. 
 Escasa densidade de cabezas de gando. 
 Máximo esforzo para limitar os tempos de transporte. 
 Prohibición de chans de reixa nas áreas de descanso dos 

animais. 
 Restrínxese o corte ou redución de colas, peteiros e cornos. 
 O persoal encargado debe ter coñecementos sobre saúde e 

benestar animal. 
 Deben utilizarse formas naturais de reprodución. Autorízase 

a  inseminación artificial pero non a transferencia de 
embrións e prohíbese a sincronización de celos ou calquera 
outro tratamento hormonal.  

 
 
O actual  Regulamento sobre agricultura ecolóxica da UE  obriga 
aos agricultores ecolóxicos a alimentar o seu gando con, a lo menos, 
un 85% de alimentos ecolóxicos e proporcionar un 100% de alimentos 
ecolóxicos no caso de que desexen comercializar os seus produtos 
como ecolóxico no etiquetado europeo. A alimentación do gando debe 

http://ec.europa.eu/eu-policy/legislation_es
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Polo contrario, entre as producións que se desaconsellan 

encóntrase: 

Bebidas alcohólicas: Todos os entrevistados están de 

acordo que polo momento o consumidor de produtos 

ecolóxicos a nivel local, non é un gran consumidor de 

bebidas alcohólicas. Ademais coincide que a competencia 

co mercado convencional de viño suporía un gran esforzo e 

desaconsellan a súa produción en ecolóxico. 

Alimentación para animais de compañía: a opinión das 

poucas tendas ecolóxicas que venden este produto é que 

non se consume en demasía, e é pouco valorado polos 

clientes. 

Mel: a pesar de ser un produto con unha porcentaxe de 

venda amplo, as tendas de A Coruña, en xeral, 

desaconsellan a súa produción no territorio por ter que 

competir cos moitos produtores que xa existen en Galicia, 

sendo ademais un proceso complexo.  

 

 

 

ser obtida preferiblemente, na propia explotación onde os animais se 
crían. 
O Regulamento da CE, elaborado en base as normas actuais, esixe 
para a produción de alimentos ecolóxicos de animais: 
 

 O uso de materiais ecolóxicos, salvo cando este non estea 
dispoñible en forma ecolóxica. 

 A utilización mínima de aditivos e coadxuvantes, e só no caso 
de necesidade ou para un propósito nutricional particular. 

 O coidado debe ser preferiblemente mediante métodos 
biolóxicos, mecánicos e físicos. 

 A lexislación inclúe restricións en algúns ingredientes, os cales 
serán de uso prohibido na alimentación animal: 

- Promotores de crecemento 

- Aminoácidos sintéticos 

- Organismos modificados xeneticamente 
(OMGs) 

 
Cría animal: os animais de gandería ecolóxica deben ter acceso 
permanente a pastos abertos e forraxe para a súa alimentación, de 
maneira que esta satisfaga os seus requirimentos nutricionais para 
cada etapa do seu desenvolvemento. A lexislación é estrita en canto 
ao transporte dos animais. 
 

Figura 13. Viños e 

sidras en tenda 
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Táboa 6. Táboa resumo das producións de maior interese para producir en ecolóxico 
no territorio.  

 
Necesidade 
de mercado 

Adaptación 
ao territorio 

Técnica de produción 

Froita Alta 

Mellor froita 
arbórea. 
++Mazá 
++Cerdeira 
+Fresa 
(invernadoiro) 

Mazá: Dificultade baixa. Patróns ananizantes  
preciso instalación de rego.  
Fresa: dificultade alta 
Cerdeira: Dificultade media. Especial atención á 
polinización debe plantarse máis de un 
polinizador para garantir o solape da floración. 

Verdura 
variada 

Alta 

+Pataca 
++Brócoli, 
+Coliflor 
++Verdura de 
folla  
+ Tomate en 
invernadoiro 
++Variedades 
locais 

Boa opción: pataca nova en invernadoiro. 
Vixilancia de pragas para actuar en fase larvaria 
e non adulta. 

Hortalizas 
 

Alta +++Cenoria 

Cenoria: dificultade alta 
Necesario chan de limo areoso de gran 
profundidade. 
Conservación: Enterrar as cenorias enteiras en 
area.  
 

Cereais para 
panificación 

Alta 

Alta 
++Millo 
++Trigo 
+ centeo  
+Cebada 

Dificultade: Media 
Millo: no territorio dedícanse en maior medida 
para forraxe. 
Trigo: atención a aparición de malas herbas. 
Evitar o pastoreo do gando, utilizar arrastre de 
púas e facer sempre a rotación de cultivos. 
Recolección para almacenaxe con humidade 
inferior ao 13%. 

Carne de 
porco 

Alta ++Porco celta 
Necesidade de superficie. Acceso ao aire libre. 
Alimentación formulada na propia explotación  
Reprodución natural Ovos Media- alta 

Boa. 
Lexislación 
estrita. 

 

Figura 14. Tomates de agricultura ecolóxica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos no presente estudo, 

son reveladores e servirán para o 

desenvolvemento do mercado ecolóxico, 

non obstante dado o número de 

entrevistas realizadas, os datos deben ser 

orientativos e non debe ser a única 

información contrastada polo lector. De 

todas formas, espérase que sexa unha 

información útil para todo aquel que lle 

interese. 
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“Cando o destino nos alcance”  

 

Sen tratar de facer especulacións propias do cine de 

ciencia ficción –estupenda película baseada na novela de 

Harry Harrison (fig. 15)-, todos os entrevistados en A 

Coruña consideran que se non se converte a produción 

ecolóxica como o único método de produción será difícil 

manter o coidado do medio ambiente nun futuro. 

Figura15 . Cartel da película Cando o destino nos alcance.  

 

O mercado ecolóxico non só contribúe ao coidado do 

medio ambiente, biodiversidade, benestar animal, reducir 

as emisións de CO², manter a fertilidade da terra, promover 

o desenvolvemento rural, etc., senón que tamén as 

empresas que pertencen a el (como neste caso as tendas 

ecolóxicas), manteñen unhas políticas empresariais de 

competencia económica pouco ou nada agresiva, así como 

uns contratos laborais xustos e respectuosos para os seus 

traballadores.Os principios da produción ecolóxica, a pesar 

de parecer estritos para a poboación, son lóxicos para a 

conservación de valores sostibles e desenvolvemento. 

Así é que como comprobamos neste documento, todos os 

entrevistados consideran o mercado ecolóxico galego 

favorable. Galicia ten moitas virtudes a favor da produción 

ecolóxica, como por exemplo a fortaleza e viabilidade da 

súa actividade primaria. É un pobo historicamente agrario 

de terras fértiles que se adaptan ben á produción ecolóxica. 

A pesar diso, as estatísticas demostran que tanto a 

produción coma o mercado ecolóxico en Galicia non están 

evolucionando tan rápido como en outras comunidades. É 

por iso que tendo en conta o potencial de Galicia como 

produtor ecolóxico, deberíase apoiar, fomentar, informar e 

dinamizar á poboación galega sobre o interese en producir 

e consumir produtos locais. 
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ANEXOS 

 

ANEXO1. Cuestionario realizado ás empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENQUISA PARA O ESTUDO DE MERCADO DE PRODUTOS 

ECOLÓXICOS E DINAMIZACIÓN DA PRODUCIÓN NA ÁREA DE 

INFLUENZA DA RESERVA DA BIOSFERA “MARIÑAS 

CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO” 

 

 

Datos de identificación: 

Nome da empresa:  

Data de apertura:  

Dimensión da tenda:  

Nome do entrevistado:  

Ocupación ou cargo na empresa:  

Tenda online:  

Data e lugar:  

. 

 2. Cuestionario 

DEMANDA E OFERTA. Características do mercado. Por que se compra ecolóxico? 

1. Quen é o comprador habitual da súa tenda ecolóxica? Poderíasme acadar unha porcentaxe? 

 

  
2. Se interesa normalmente o cliente polo certificado no etiquetado ecolóxico? Dáse esta inquietude tamén nos 

volantes de circulación no caso dos produtos a granel? 

 

 
3. Que valora o consumidor á hora de escoller un produto ecolóxico? Valore de 1 a 5 (5 o de maior 

puntuación): 

 

 

A “A.D.R. MARIÑAS-BETANZOS” é unha  
organización sen animo de lucro constituída no 

ano 2008 coa finalidade de agrupar as 
entidades interesadas en promover o 

desenvolvemento rural no territorio das 
“Mariñas coruñesas e terras do Mandeo e 

xestionando actualmente o programa Leader 
2007-2013. 

O estudo que estase a facer está 
enmarcado no proxecto Europeo de 

“emprego en Verde” e ten a finalidade 
de favorecer o desenvolvemento de 
formas de explotación sostible dos 
recursos, e impulsar as producións 
locais en especial aos inscritos na  

produción ecolóxica. 

 
A intención desta enquisa é 

estudar cales son os produtos 
ecolóxicos na localidade , para 

avaliar a potenciabilidade da súa 
produción no territorio e así 

favorecer o emprego a posibles 
emprendedores do sector primario. 

 

Particulares  

Empresas  

Hostalería  

Si, no etiquetado ecolóxico de produción ecolóxica Europeo  
Si, no etiquetado ecolóxico rexional  
Si, nos volantes de circulación  dos produtos a granel  
Non sabe non contesta  
Outro (Especificar)  
Especificar:  

Máis Saudábel  

Mellor sabor  
Máis natural  
Orixe galega/Certificación CRAEGA  
Prezo  
Outros (Especificar)  
Especificar:  



 

 

4. Que valorades vostedes coma tenda, para ter no voso lineal, á hora de escoller un produto ecolóxico? 

Ordenar criterios de compra de maior a menor:  

 

 
5. De que rexións obtéñense os produtos e as materias primas da súa tenda? Podería indicar unha 

porcentaxe orientativa?  

 

 

 
6. Que produtos demándanvos os compradores que vos sexan difíciles de conseguir? 

 

 
7. Como vos abastecedes dos vosos produtos ecolóxicos? Podería acadar unha porcentaxe aproximada?  

 

 
8. Cal é o ámbito xeográfico da venda dos seus produtos e en que porcentaxe? 

 

 
9. No caso de ter tenda por internet. ¿Cambia a demanda dos vosos produtos segundo sexa de venta online 

ou na tenda? Especificar produtos en caso afirmativo: 

 

Prezo  

Orixe  

Formato/envase  

Certificación CRAEGA  

Outros (Especificar)  

Especificar: 

 
 

Fóra de Europa  
Países Europeos  
España  
Galicia  
Provincia de A Coruña  
Local/concello  

Directamente do produtor ou industria ou cooperativa  
A través de almacéns especializados, marcas distribuidoras    
Importadores  
Mercados e feiras  
Por produción propia  
Outros (Especificar)  
Especificar:  

Fóra de Europa  

Países Europeos  

España  

Galicia  

Provincia de A Coruña  

Local/Concello  

Si  

No  

No sabe no contesta  

Especificar:  



 

 

PROXECCIÓN FUTURA DO SECTOR 

10. Dado o nivel actual de produción ecolóxica en Galicia, a considera suficiente para cubrir a súa demanda ? 

 

 
 

11. No caso de resposta negativa. En que sector/es cre que existe un maior potencial de crecemento? 

 

 
 

12. Como considera o futuro do sector ecolóxico galego? 

 

 

 

13. En caso de consideralo non favorable, a que cre que pode der debido? 

 

 

14. Pola súa experiencia, que  producións pensa que poderían fomentarse na Reserva da 
Biosfera “Mariñas Coruñesas e terras do Mandeo” que crea vostede que tivesen un mercado 
potencial? 

 
 
 

 

15.  Decrición por grupo de produtos de porcentaxes de venda, produtos máis vendidos, 

orixe dos produtos. 

 

 

 

Si  

Non  

Non sabe non contesta  

Venda ecolóxica  

Transformación  

Produción ecolóxica de: (Especificar 
produtos) 

 

Especificar: 
 
 

 

Favorable  
Non favorable  

Non sabe non contesta   

Á cultura agraria do país  

Falla de información  

Situación económica actual  

Falla de apoio das entidades 
públicas 

 

Profesional do sector  

Falla de cooperación  

Outros (Especificar)  

Especificar: 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


