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Recomendación dirixida á Conselleira do Medio Rural e do Mar, sobre a situación das 
explotacións de produción de leite ao remate do sistema da cota láctea 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2015 
 
 
 

Sra. conselleira: 

En relación co expediente de queixa F.7.Q/13720/15, aberto a instancia de xxxxx, en 
representación do Sindicato Labrego Galego – Comisións Labregas, sobre a situación das 
explotacións de produción de leite ao remate do sistema da cota láctea, practicáronse as 
actuacións que de contado se relacionan. 

ANTECEDENTES 

1.- Con data do 26 de xuño (rexistro de saída nº 7021/15) admitiuse a trámite o citado 
expediente de queixa e promoveuse, ante a Consellería do Medio Rural e do Mar unha 
investigación, sumaria e informal, coa finalidade de coñecer as medidas establecidas ou 
previstas polas administracións públicas, estatal ou autonómica, para garantir ás 
explotacións gandeiras un prezo sostible do leite no mercado da nosa comunidade. 

2.- Coa data do 3 de xullo e atendendo á petición da interesada, tivo lugar na sede desta 
Institución unha xuntanza coa Secretaría Xeral do Sindicato Labrego Galego – Comisións 
Labregas. Nela expuxo a grave situación actual do sector lácteo, as causas orixinarias e 
aquelas medidas que, ao seu entender, deberían tomar a administración estatal e 
autonómica. 

Expediente: F.7.Q/13720/15 
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3.- En resposta ao requirimento de información practicado ante a Consellería do Medio Rural 
e do Mar, coa data do 27 de xullo (rexistro de entrada nº 16598/15), tívose coñecemento do 
informe elaborado pola Directora do Fondo Galego de Garantía Agraria, que se transcribe: 

1) O problema que, ao noso entender, motivou a queixa ante o Valedor do Pobo é a 
situación conxuntural de baixos prezos que está atravesando o sector lácteo a nivel global. 
Neste sector como en moitos outros, o que acontece en Galicia non é alleo ao que acontece 
no resto de España, da UE e do mundo. Esta situación conxuntural de baixos prezos ten a súa 
orixe en diversas causas: desaxustes entre a oferta e a demanda a nivel mundial, o deterioro 
do mercado europeo dos produtos lácteos provocado polo denominado "veto ruso" polo cal 
desde o 7 de agosto de 2014 o Goberno ruso prohibiu a importación de determinados 
produtos da UE entre eles os lácteos, a baixada das importacións de leite e produtos lácteos 
por parte de China etc. Ademais, tamén hai que dicir que estas situacións de baixos prezos 
tamén se producían durante a vixencia das cotas lácteas por exemplo, no segundo semestre 
do ano 2012. 

2) Por outra parte, a finalización do réxime de cotas lácteas o pasado 31/03/2015 supuxo un 
cambio do escenario para todas as explotacións da UE adicadas á produción de leite. 

Durante a vixencia do réxime de cotas lácteas, en Galicia ao igual que no conxunto do Estado 
e da UE, produciuse unha fonda reestruración do sector que supuxo a desaparición dunha 
importante porcentaxe do número explotacións, como é lóxico en todos os procesos de 
reestruturación. Pola contra, durante ese período de tempo a produción de leite en Galicia 
aumentou de xeito moi importante e pasou de 1,7 Mtn a 2,6 Mtn. 

Despois de 30 anos da implantación dese réxime na UE, a pesar das medidas adoptadas a 
nivel comunitario para lograr un "aterraxe suave" no novo escenario sen cotas, estanse 
producindo nestes primeiros meses inquedanzas e incertidumes nos distintos elos da cadea 
de valor. Esas inquedanzas e incertidumes vense agudizadas pola conxuntura global de 
baixos prezos indicada no parágrafo anterior 

3) Se de algo non se pode tachar ás Administracións (Europea, Nacional ou Autonómica) é de 
ter unha posición pasiva ante este sector pois foi e aínda continúa a ser, un dos sectores 
agrícolas máis regulamentados de toda a UE. Nese sentido, existen diversas medidas 
específicas para este sector no Regulamento (UE) 1308/2013, de 17 de decembro de 2013, 
polo que se crea a organización común de mercados dos produtos agrarios, entre as que se 
poden citar: 

o Medidas de intervención: 
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 Intervención pública 

 Axuda ao almacenamento privado 

o Programa de consumo de leite nas escolas. 

o Relacións contractuais. Permite aos Estados Membros establecer a obriga de que nas 
compra-vendas de leite cru exista un contrato previo e incluso establecer unha 
duración mínima dese contrato. Esta medida xurdiu a raíz do denominado "Paquete 
lácteo" adoptado a nivel Comunitario en 2012 (Regulamento (UE) 261/2012). En 
España desde o primeiro momento,  optouse por facer obrigatorios estos contratos 
ao consideralos como un elemento clave de cohesión e estabilización sectorial (Real 
Decreto  1363/2012) e estableceuse unha duración mínima de 1 ano. Esa duración 
mínima debería ser a garantía real da estabilidade da recollida do leite producido 
para o produtor e do subministro necesario para o transformador nun escenario no 
que xa no existe o réxime de cotas láctea. A principios deste ano produciuse unha 
modificación dese Real Decreto para evitar, na medida do posible, algunhas prácticas 
detectadas que puideran quebrantar o espírito do "Paquete lácteo". 

o Negociacións contractuais: Co obxectivo de reforzar e mellorar a posición  
negociadora dos produtores, permítese que as Organizacións de Productores Lácteos 
(OPL) negocien no nome dos produtores que son  membros delas. Ademais, as OPL 
tamén deben perseguir algunha das seguintes finalidades: 

 Garantir que a produción se planifique e se axuste á demanda, sobre 
todo no referente á calidade e á cantidade. 

 Optimizar os custos de produción e estabilizar os prezos de produción. 

As medidas anteriores, especialmente as dúas últimas, proporcionan unhas ferramentas moi 
importantes que o sector produtor de España en xeral, e de Galicia en particular, debe 
aproveitar para fortalecerse no novo escenario sen cotas  lácteas. Neste senso, hai que dicir 
que en Galicia existen neste momento dúas OPL. Como é obvio, a negociación e sinatura dos 
contratos é un proceso que compete ás partes que os asinan, mentres que o papel das 
Administracións é velar polo respecto da normativa aplicable para o cal se aproba 
anualmente o "Plan nacional de controis da contratación no sector lácteo". 
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4) Por outro lado, para facer fronte a este novo escenario sen cotas lácteas, as 
Administracións están sendo especialmente sensibles á hora de definir e establecer as 
distintas liñas de axudas. Nese sentido pódese citar: 

o O incremento en España dun 63% do orzamento anual para as axudas acopladas aos 
gandeiros de vacún de leite no marco dos pagos directos do primeiro piar da PAC. 

o Distintas medidas do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-
2020, que nos próximos meses será aprobado pola Comisión Europea, nas que o 
sector lácteo terá un papel primordial. 

5) Por último, dicir que a sanción da "Comisión Nacional de Mercados y la Competencia" por 
un montante total de 88,2 millóns de euros á que se fai referencia no escrito, afectou a un 
total de 11 entidades sendo a maioría delas entidades non galegas que operan no conxunto 
do Estado. 

ANÁLISE 

O estudo da documentación achegada ao expediente así como o exame do devandito 
informe da consellería de Medio Rural sobre a situación actual de baixos prezos que atravesa 
o sector lácteo a nivel global, obríganos a considerar dous aspectos que converxen no 
contido da reclamación  

En primeiro lugar as causas determinantes de que  o prezo de venda do litro de leite ás 
industrias non poida cubrir o coste de produción e polo tanto non sexa non sostible 
económica e socialmente. Entre elas, anótanse as seguintes: 

1. A falla de estruturación do sector produtor. Atópase atomizado por non existir medidas 
tendentes a impulsar procesos de fusión de cooperativas e de constitución de organización 
de produtores que lles permita negociar un prezo sostible ante o sector industrial e 
distribuidor. 

2.- A necesidade de artellar e potenciar un sistema unificado de información do sector 
lácteo. A súa finalidade debería ser a de controlar o movemento do produto nas súas 
escalas, elaborar balances periódicos e a identificación do produto autóctono coa finalidade 
de mediar na formación do prezo e evitar desequilibrios temporais. 
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3. Caída do consumo co incremento da oferta, situación agravada polo remate, a 31 de 
marzo de 2015, do réxime comunitario de cotas lácteas. 

4. A falla de mediación nas relacións contractuais de produtor, comprador e distribuidor 
para chegar a fixar un prezo medio sostible. 

Nas reunións mantidas nesta institución puxéronse de manifesto algunhas eivas nas 
relacións contractuais do sector: 

-Os contratos conteñen cláusulas de adhesión, en liñas xerais non negociadas, con 
insuficientes parámetros obxectivos para a súa execución. 

-A duración mínima do contrato debería ser dun ano. Poren e facendo uso da excepción 
establecida no apartado 2 do artigo 11 do Real decreto 1366/2012, páctanse en algúns 
supostos por meses negociados ou impostos pola empresa de recollida do leite. 

-No suposto de conflito na interpretación ou na execución do contrato formalizado, que non 
se poida resolver de común acordo ou pola intervención do INLAC, hai que acudir a un 
arbitraxe da  cámara de comercio do municipio ou provincia correspondente. 

En segundo lugar hai que subliñar as medidas que se deseñan para manter a liquidez das 
explotación gandeiras, así como para potenciar o consumo do leite nas escolas, identificar o 
produto no mercado, mellorar a posición negociadora dos produtores e o control dos 
contratos formalizados entre produtor, comprador e distribuidor. Resulta evidente que para 
superar a situación actual do sector lácteo hai que acudir ás que, con carácter básico, se 
artellen e desenvolvan non ámbito comunitario da Unión Europea e dos estados membros e 
en especial do Ministerio de Agricultura do Estado Español. 

No que atinxe a nosa comunidade, o informe da Consellería do Medio Rural e do Mar de 27 
de xullo, expón a necesidade de mellorar as medidas e axudas ao sector lácteo, que foron 
anteriormente reseñadas.  

CONCLUSIÓN 

Esta Institución, sensible coa situación actual do sector lácteo, considera que se debe 
impulsar o recoñecemento das organizacións de produtores de leite e das organizacións 
interprofesionais do sector, o establecemento de condicións na contratación que prohiban a 
inclusión de cláusulas abusivas contribuíndo a unha mellor transparencia das relacións 
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contractuais, informar ao consumidor do proceso evolutivo dos prezos dende a súa orixe ata 
o seu destino final, avaliando o produto autóctono así como a súa identificación no mercado 
coa finalidade de contribuír  a que o cidadán forme a súa libre decisión no acto de 
adquisición do leite para consumo. 

En virtude do exposto e motivado, e no exercicio das función atribuídas a esta Institución 
polo artigo 32.1 da Lei autonómica 6/1984, reguladora do Valedor do Pobo, formúlase á 
Consellería do Medio Rural e do Mar a seguinte recomendación: 

Primeira.- Impulsar a aplicación das medidas específicas relacionadas no apartado 3 
do informe remitido pola Consellería do Medio Rural e do Mar e dentro do contexto 
do regulamento comunitario 1308/2013, de 17 de decembro. 

Segunda.- Desenvolver o sistema unificado de información do sector lácteo e realizar 
os controis oficiais aos produtores e primeiros compradores das explotacións 
gandeiras ubicadas na comunidade autónoma (artigos 3 e 7 do Real Decreto 
319/2015, de 24 de abril). 

Terceira.- Promover e mediar na mellora das relacións contractuais entre gandeiros, 
industriais e distribuidores do sector lácteo co gallo de garantir o cumprimento dos 
contratos de duración mínima dun ano, cun prezo mensual que se axuste ao prezo 
medio do mercado lácteo, todo isto ao abeiro do Real Decreto 1363/2012, do 28 de 
setembro. 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da 
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da 
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web 
da institución.   

Saúdaa atentamente. 
 
 
 
Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo 


