
Xornada de divulgación de resultados: 
Grupos Operativos en Galicia 



DESEÑO DUNHA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA A MELLORA DA 

XESTIÓN DE TERRAS NAS COOPERATIVAS GANDEIRAS 

o Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos 

o S.C.G. Cusoviame 

o S.C.G. Os Irmandiños – CLUN 

o Universidade da Coruña – Grupo de Arquitectura de Computadores  

o Universidade de Santiago de Compostela – LaboraTe 

o INGACAL – Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

 

 



MISIÓN 

o Estrutura territorial das explotacións gandeiras galegas: alta fragmentación, con 

parcelas de dimensións reducidas e alta dispersión.  

o Mercados agrarios suxeitos a fortes variacións. 

o Necesidade de reducir o nivel de inputs para conter os custes de produción. 

o Produción en base a pastos e forraxes propios, con parcelas cunha dimensión 

axeitada e accesibles, axudaría a incrementar o rendemento das explotacións. 

o Mellora da súa viabilidade económica e ambiental. 

 



MISIÓN 

o Mellorar a organización espacial das parcelas mediante o uso das TIC. 

o Deseño dunha aplicación informática, baseada nun algoritmo de optimización 

heurístico, que propoña posibles reasignacións de usos (permutas) das parcelas entre os 

gandeiros. 

o Búscase que sen modificar a propiedade, as súas parcelas estean máis próximas 

entre si e máis próximas a cada explotación. 

 



PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

o Revisión da problemática e información sobre as 

cooperativas. 

o Entrevistas a socios, técnicos e directivos das 

cooperativas. 

o Desenvolvemento da ferramenta informática. 

o Execución e verificación do algoritmo nas zonas piloto. 

o Posta en funcionamento da ferramenta informática. 

o Divulgación de resultados.  



RESULTADOS 
Resultados provisionais das explotacións (43 en total) 

das 4 zonas piloto (Aranga, Curtis, Castro de Rei e Ribadeo): 

o Utilidade da aplicación na agrupación de parcelas e 

redución de distancias. 

o Redución media dun 33% no número de parcelas a 

xestionar. 

o Diminución de máis dun 38% das distancias totais 

entre as explotacións e as parcelas. 

o Redución dun 35% na distancia media entre parcelas. 

o Aumento do tamaño medio de parcela de xestión en 

máis dun 50%. 



RESULTADOS 
Cusoviame 1. Curtis    http://gis.gac.udc.es/pgv/index.html 
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RESULTADOS 
Cusoviame 2. Aranga 



RESULTADOS 
Irmandiños 1. Castro de Rei 



RESULTADOS 
Irmandiños 2. Ribadeo 
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CONCLUSIÓNS 

o Existencia dunha maior aceptación do esperado nas 

explotacións ante a permuta de usos e parcelas.  

o Testeo da aplicación en áreas piloto, comprobando 

a súa utilidade. 

o Identificación de cambios e necesidades a 

incorporar na ferramenta (aptitude terreos, rexións 

PAC…). 

o Necesidade dunha segunda fase do proxecto, pola 

redución de orzamento, que facilite a distribución da 

aplicación a todo o público interesado (cerca de 

80.000 explotación agrarias, profesionais do sector, 

administración públicas, outros axentes e entidades).  

o Dificultade de empregar a ferramenta informática 

sobre o terreo sen contar coa mediación e 

participación dun técnico da cooperativa de 

confianza e sen o interese das explotacións. 
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RECOMENDACIÓNS 

- Aumentar o prazo para a execución do proxecto pola dificultade de obter 

resultados sobre o terreo. 

- Facilitar os trámites administrativos do proxecto para que non dificulten as 

accións e traballos.  

- Maior comunicación e colaboración entre as entidades participantes da 

iniciativa. Falta de experiencias previas. 

- Maior dedicación de recursos para o traballo de campo e a interacción cos 

axentes involucrados no territorio. 

 

 




