
COMPROMETIDOS CO AGRO 

CONFIANZA E SENSIBILIDADE CARA AOS SEUS CLIENTES
Durante o acto, que tivo lugar en Lugo o 16 de novembro 
para presentar os eixes centrais da nova PAC, a directora 
da Territorial de Banco Santander en Galicia, Rocío Pazos, 
destacou que detrás desta entidade están os nomes de nu-
merosos técnicos especialistas que en moitos casos levan 
máis de vinte anos atendendo empresarios e autónomos do 
sector agrario, porque precisamente este é un dos sinais de 
identidade do banco: un persoal de traballadores que lles 
proporcionen confianza, e máis no caso concreto da PAC, 
pois saben que se trata dun momento delicado e importante 
para este colectivo. 
“Banco Santander é plenamente consciente de que se lle esixe 
ao sector un proceso de dixitalización moi acelerado; por iso, 
quere achegar o seu gran de area para axilizalo e que o cliente 
poida levalo a cabo de forma máis amable e simple”, asevera-
ron os representantes desta entidade. 
Neste sentido, Santander sitúase na vangarda das novas 
tecnoloxías ao servizo dos seus clientes, como o poñen de 
manifesto algunhas das accións que puxeron en marcha ao 
longo destes anos, como foi no seu día o lanzamento dunha 
app que tivo moi boa aceptación e que serve para consultar 
as subvencións, os prezos das lonxas ou as noticias do sec-
tor, entre outras funcións.

O ANTICIPO PAC, EN SÓ TRES CLICS
Entre as medidas recentes, na súa intervención Pazos aludiu 
ao Caderno de campo dixital, unha ferramenta empregada 
para tarefas como o control dos fitosanitarios ou o reconto 
de cabezas de gando, que será obrigatorio a partir de xullo 
de 2023 e o cal Santander leva tempo agasallándolles a to-
dos aqueles que fan con eles un anticipo da PAC por importe 
igual ou superior aos 2.500 euros.
Na mesma liña de apoio ao sector, acaban de crear as Ofici-
nas Agro, sucursais con “córners agro”, isto é, zonas dedica-
das a esta temática concreta. O vindeiro trimestre esperan 
ter en Galicia sete delas con córner agro e outras catro con 
córner mar. 

En vídeo

Pero, sen dúbida, a acción máis relevante neste momento no 
que respecta á súa aposta polo sector agrario é o Anticipo 
PAC, xa que con só tres clics se pode ter o importe aboado 
na conta. “Agora mesmo, esta é a única entidade que per-
mite que a PAC se anticipe en liña e dunha forma sinxela”, 
destacaron.

MOITO MÁIS POLO MUNDO AGRO  
Así mesmo, os portavoces da entidade expresaron en Lugo 
a intención do banco de seguir colaborando de forma moi 
estrita cos acordos establecidos coas asociacións de re-
ferencia, como é o caso de Unións Agrarias, así como con 
outras asociacións. “Aínda que se poden lograr cousas de 
forma individual, de forma agregada pódese facer moitísimo 
máis e esta entidade ten claro que vai seguir por este cami-
ño”, afirmaron. 

Na xornada da PAC organizada por Banco Santander en Lugo in-
terviñeron José González, conselleiro do Medio Rural da Xunta 
de Galicia; César Lumbreras, locutor de radio e director do pro-
grama Agropopular, e Javier Iglesias, secretario de Organización, 
Comunicación e Administración de Unións Agrarias

Banco Santander, á cabeza da dixitalización do 
Anticipo PAC 

Banco Santander celebrou en novembro en Lugo unha xornada de presentación das principais novida-
des da PAC 2023-2027. Nela, os seus representantes sinalaron que o banco asinou en Galicia o 50 % 

dos anticipos, preto dun milleiro, unha cifra que non deixa lugar a dúbidas sobre o seu compromiso co sec-
tor, agora máis que nunca ante esta nova normativa, de obrigado cumprimento a partir do ano próximo.
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