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INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA: FC 1/2019.  INDICE FORMACIÓN PREZOS DO 
LEITE E SUBMISIÓN A CLÁUSULAS DE ARBITRAXE 

 

PLENO: Informe función consultiva: observacións dende o punto de vista da competencia 

ó índice de formación de prezos do leite e a submisión a cláusulas de arbitraxe. 

 

D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente 

D. Daniel Neira Barral, vogal 

En Santiago de Compostela, a luns 12 de xuño de 2019 

 

Vista a solicitude de informe solicitada por Unións Agrarias, o Pleno da Comisión Galega 

da Competencia, coa composición expresada no encabezamento e sendo relator o seu 

presidente, D. Francisco Hernández Rodríguez, acordou emitir o presente informe, ao 

abeiro do disposto no artigo 26.2 b), do Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se 

crea o Instituto Galego do Consumo e da Competencia e se aproban os seus estatutos. 

 

                                                       INFORME 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con data do 18 de xullo do 2018, o sindicato Unións Agrarias solicitou a Comisión Galega 

da Competencia a emisión dun informe sobre o uso nos contratos entre a industria e os 

produtores dun determinado índice para a formación do prezo do leite e da submisión a 

unha cláusula de arbitraxe. A solicitude de informe se enmarca no disposto no artigo 26.2 

letra b) do Decreto 118/2016, do 4 de agosto, polo que se crea o Instituto Galego do 

Consumo e da Competencia e se aproban os seus estatutos, que establece que 

correspóndenlle á Comisión Galega da Competencia “informar sobre cuestión relativas a  

defensa da competencia, por solicitude do Parlamento de Galicia, o Consello da Xunta de 
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Galicia, os seus conselleiros ou conselleiras, as corporacións locais de Galicia, as 

asociacións de persoas consumidoras e usuarios ou de empresarios/as ou produtores/as”. 

A Comisión Galega da Competencia (anteriormente Consello Galego da Competencia) ten 

realizados varios informes sobre a problemática do sector lácteo en Galicia dende a 

perspectiva da competencia. Especialmente relevantes para a redacción deste informe son 

o “informe sobre a problemática dos prezos no sector lácteo galego: unha aproximación 

dende o punto de vista da competencia”, publicado no ano 2013 e o informe consultivo FC 

1/2014 sobre “observacións á  ferramenta para a referenciación dos prezos do leite nos 

contratos” 

 

II.- MARCO NORMATIVO 

 
O Regulamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo e do Consello de 17 de 

decembro de 2013 poo que se crea a organización común de mercados dos produtos 

agrarios e polo que se derrogan os Regulamentos (CEE) 922/78, 234/79, 1037/2001 y 

1234/2007, que conten a regulación básica da Política Agraria Común  establece  no artigo 

148 que los Estados membros poderán decidir que cada entrega de leche crú no territorio 

de un gandeiro a un transformador estea cuberta por un contrato por escrito entre las 

partes. Estes contratos deberán ter un contido mínimo que inclúe, entre outros aspectos o 

prezo a pagar, que poderá ser fixo o variable, calculándose en este combinando varios 

factores establecidos en el contrato. 

España fixo uso desta posibilidade prevista no Regulamento establecendo a 

obrigatoriedade de contrato escrito nas vendas de leche dos produtores ás industrias. A 

normativa  relativa á contractualización das vendas de leite dos produtores lácteos ás 

industrias, recollida no Real decreto 1363/2012, do 28 de setembro, modificado polo Real 

Decreto 125/2015, de 27 de febreiro, polo que se regula o recoñecemento das 

organizacións de produtores de leite e das  organizacións interprofesionais no sector lácteo 

e se establecen as súas condicións de contratación (BOE núm. 237, do 2 de outubro de 

2012), establecía a obrigatoriedade de realizar contratos por escrito nas transaccións 

realizadas no sector lácteo como elemento clave da súa cohesión e estabilización. 

Na atualidade a norma vixente, que deroga o réximen anterior nesta materia é o 

recentemente aprobado Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, “polo que se establecen as 

condicións de contratación no sector lácteo e se regula o recoñecemento das organizacións 
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de produtores e das organizacións interprofesionais no sector e polo que se modifican 

varios reais decretos de aplicación no sector lácteo”. O real decreto ten por obxecto 

establecer a normativa básica aplicable as relacións contractuais na cadea de producción 

e subministro de leite tendo en conta a experiencia acumulada ao longo de catro anos de 

aplicación do contrato obrigatorio no sector lácteo. 

O Real Decreto dispón no seu artigo 3 a obrigatoriedade de subscrición de contratos no 

sector lácteo, establecendo que todos os subministracións de leite cru que teñan lugar en 

España dun produtor a un transformador serán obxecto de contratos escritos entre as 

partes, obriga que se estende aos casos nos que o subministro se realice a través dun ou 

máis intermediarios, de xeito tal que cada etapa da venda será obxecto de contrato escrito 

entre as partes. 

Así mesmo fíxanse os requisitos mínimos do contrato (artigo 4), entre os que se atopan o 

de que o contrato deberá subscribirse antes de que se realice o subministro do leite cru e 

incluirá, alomenos, uns elementos que se establecen no propio real decreto, no seu anexo 

I. 

 

Tendo en conta a natureza contractual da relación e para corrixir unha realidade moi 

diferente que existía no sector, o Real Decreto lembra que todos os elementos do contrato 

deberán ser libremente negociados polas partes e coñecidos con anterioridade á súa 

sinatura, recollendo así mesmo  que os contratos nos que participe como subministrador 

un produtor ou unha agrupación ou asociación deles, terán unha duración mínima dun ano, 

agás que esta duración mínima sexa rexeitada por escrito polos mesmos, se ben dita 

renuncia deberá incluírse no propio contrato ou anexada ao mesmo nun documento aparte. 

No artigo 5 do real decreto e no  Anexo I o que se refire este mesmo artigo recóllense entre 

os datos mínimos destes contratos e no que atinxe ao seu prezo, -elemento esencial dun 

contrato de compra-venda (artigo 1445 do Código Civil)-  que o mesmo poderá ser fixo e 

deberá figurar no contrato, ou ben, calcularse combinando varios factores establecidos no 

contrato, que poden incluír indicadores de mercado que reflictan os cambios nas condicións 

do mercado, o volumen subministrado e a calidade ou composición do leite cru 

subministrado. 
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Como colofón a este réxime normativo que  regula a obrigatoriedade dos contratos escritos 

entre a industria e os produtores de leite, a Orde APM/230/2018, do 23 de febreiro  

homologa o contrato tipo de suministro de leite aplicable a gandeiros con código REGA 

que rexera durante o, período de un ano. Este contrato tipo foi formulado pola Organización 

Interprofesional Láctea (INLAC) acolléndose aos requisitos previstos na Lei 2/2000, de 7 

de xaneiro, reguladora dos contratos tipo de produtos agro alimentarios  e no Real Decreto 

686/2000, do 12 de maio, polo que se aproba o seu Regulamento. 

 

 

III.- A INTRODUCCIÓN DE INDICES NOS CONTRATOS PARA FIXAR O PRECIO DO  
LEITE 

 
A duración mínima dun ano dos contratos unida a elevada volatilidade dun  mercado coma 

o do leite, sometido a numerosas variables e condicionantes cuxa evolución ao longo do 

período de duración do contrato quedan fora do control das partes fai que sexa habitual 

acudir a algún tipo de indicador para determinar o prezo do leite en cada momento.      

O artigo 148.2  c) do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do 17 de decembro do 2013 

establece, en relación á determinación do prezo nos contratos no sector do leite e os 

produtos lácteos que 

“poderá calcularse combinando varios factores establecidos no contrato, que poden incluír 

indicadores de mercado, o volume entregado e a calidade ou composición do leite 

entregado” 

 

No Dereito español esta posibilidade está especificamente prevista no artigo 5 (requisitos  

do contrato) do Real Decreto  95/2019, de 1 de marzo, polo que se establecen as 

condicións de contratación no sector lácteo e se regula o recoñecemento das organizacións 

de produtores e das organizacións interprofesionais no sector e polo que se modifican 

varios reales decretos de aplicación no sector lácteo. 

Concretamente, no apartado 2 do artigo 5 establecese que 

“no caso de establecer un prezo variable, este deberá calcularse combinando varios 

factores especificados no mesmo, que poden incluir indicadores de mercado que reflictan 
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os cambios nas condicións do mercado, o volumen subministrado e/o a calidade ou 

composición do leite cru subministrado. 

Os parámetros ós que sexa referenciado o prezo serán obxectivos, verificables, facilmente 

identificables e reproducibles polas partes, non manipulables e procederán de fontes 

públicas e accesibles, que deberán ser tamén especificadas no contrato...”. 

 

Dende unha perspectiva mais amplía, en relación a todos os produtos agroalimentarios en 

Xeral, a disposición final segunda da Lei 12/2013, do 2 de agosto de medidas para mellorar 

o funcionamento da cadea alimentaria, modifica a lei 2/2000 de 7 de xaneiro reguladora 

dos contratos tipo de produtos agroalimentarios que no seu artigo 3 (contido dos contratos) 

fai referencia na súa letra d) aos prezos e condicións de pagos e establece que: 

“O prezo a percibir e os criterios para a súa actualización serán libremente fixados polas 

partes asinantes do contrato, as cales poderán ter en conta, no seu caso, indicadores de 

prezos ou custes. Estes indicadores deberán ser obxectivos, transparentes e verificables, 

e non manipulables. 

Hai que destacar o feito de que as  dúas normas as que fixemos referencia establecen que 

os indicadores de prezos ou custes que se empreguen nos contratos cando o prezo a pagar 

sexa variable deberán ser obxectivos, transparentes, verificables e non manipulables. 

A cuestión que se plantexa a esta Comisión é si a utilización de índices total o parcialmente 

referenciados aos prezos  FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) cumpre os requisitos 

de obxectividade e imposibilidade de manipulación previstos na norma xa que os sindicatos 

agrarios teñen manifestado en repetidas ocasións que o peso das grandes industrias na 

balanza de prezos medios do FEGA condiciona os índices referenciados nela, ata o punto 

de que se as principais industrias deciden manter  os prezos baixos, os índices 

referenciados ao FEGA non permiten subir os prezos. 

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) é un organismo autónomo adscrito ao 

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación que ten como fin principal a xestión dos 

Fondos Europeos Agrícolas e que en relación con este fin foi ampliando as súas funcións 

en relación con la regulación de los mercados agrícolas. Especialmente relevante e a 

actividade de FEGA en el sector lácteo. O Real Decreto 319/2015 de 24 de abril sobre 

declaracións a efectuar polos primeiros compradores e produtores de leite e produtos 

lácteos de vaca, ovella e cabra establece un sistema de información do sector lácteo no 
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que o FEGA desenrola un papel fundamental como organismo encargado de recibir e 

difundir as informacións previstas no Real Decreto.  

Así, en relación cas declaracións obrigatorias do sector vacún do leite, o FEGA publica a 

evolución mensual do importe medio declarado pola Comunidade Autónoma. Desta forma 

se pódese coñecer o prezo medio ao que se pagou o leite aos produtores cada mes en 

cada Comunidade Autónoma, e este e un dato ao que frecuentemente se referencia o 

prezo do leite nos contratos celebrados entre a industria e los produtores. 

 

O estudo “Revisión y actualización de los modelos de indexación de leche de vaca”, 

realizado pola Universidad de Santiago de Compostela chega as seguintes conclusións 

con relación á referenciación de prezos ao FEGA1 

“Los precios FEGA no pueden considerarse una referencia válida por no cumplir la 

condición de independencia que deben reunir los indicadores. 

En efecto, los precios FEGA están afectados directamente por la indexación, y un indicador 

en base al FEGA sería un indicador autoreferenciado.   

El resultado de una referenciación mayoritaria al FEGA, en caso de mantenerse en el 

tiempo, daría como resultado una serie plana, incluso en situaciones de mercados volátiles. 

Como muestra véase la experiencia de los últimos meses de 2017, cuando una 

referenciación recurrente al FEGA ha derivado en un estancamiento de los precios, 

provocando una separación progresiva de las tendencias alcistas del mercado. 

Una conclusión similar podría derivarse de una referenciación al FEGA en un contexto de 

precios a la baja”. 

 

Polo que respecta a este informe hai que destacar que o  Proxecto do vixente real decreto 

establecía no artigo 5.2 que se poderían utilizar como parámetros de referencia os prezos 

publicados polo  FEGA  sempre que non se superase un peso superior ao 50%.  

																																																								

1	.- Este estudio ha sido realizado en la Universidad de Santiago de Compostela en el marco del convenio de 
apoyo técnico USC – INLAC 
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O feito de que o propio lexislador, aínda que só se tratase dun Proxecto do Real Decreto, 

estableciese un límite de forma expresa á utilización dos prezos publicados polo  FEGA 

como parámetro de referencia nos contratos do sector lácteo indicaba de forma evidente 

que este mecanismo, cando menos, plantexa serias dúbidas en relación cos requisitos de 

obxectividade que esixe tanto o Real Decreto 95/2019 como Lei de medidas para a mellora 

da cadea alimentaria. 

En realidade a utilización dos prezos publicados por  FEGA non é máis que a referencia 

ao prezo medio pago pola industria e os primeiros compradores en Galicia nun periodo 

anterior. Neste sentido contén un evidente elemento de  autoreferenciación ademais do 

perigo de que as industrias con máis peso en Galicia, é dicir, aquelas que ostentan cotas 

de mercado elevadas, poidan ter unha certa capacidade para “mover” o índice nun 

determinado sentido. 

Estes dous factores, o elemento de  autoreferenciación e a posibilidade de que unha das 

partes asinantes do contrato poida ter capacidade para afectar o prezo referenciado polo  

FEGA determinan que un excesivo peso dos prezos  FEGA á hora de fixar ou actualizar o 

prezo nun contrato poida chocar co requisito de obxectividade dos parámetros aos que se 

referencia o prezo nun contrato variable que establecen tanto o Real Decreto 1363/2012 

como a Lei 2/2000 nos termos nos que foi modificada pola Lei de medidas para mellorar a 

cadea alimentaria. 

 

IV.- A CLÁUSULA DE ARBITRAXE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE A 
INDUSTRIA E OS PRODUCTORES 

 
Na solicitude de informe tamén se solicita a opinión da Comisión Galega da Competencia 

acerca da inclusión nalgúns contratos de subministro de leite de vaca de cláusulas de 

sometemento a arbitraxe. En concreto se trata de cláusulas de sometemento de todas as 

diferencias que podan xurdir entre as partes en relación ca interpretación o execución do 

contrato a arbitraxe de Dereito administrado pola Corte Española de Arbitraxe, dependente 

do Consello Superior de Cámaras de Comercio Industria y Navegación de España, de 

acordo co seu regulamento e estatuto. En opinión do sindicato que solicita este informe, os 

custes desta arbitraxe resultan excesivos en relación aos importes, habitualmente 

reducidos, das reclamacións que xenera este tipo de contratos. 
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No contrato tipo de suministro de leite crú de vaca aprobado pola Orde APM/230/2018, do 

23 de febreiro, se fai referencia a resolución de conflitos na cláusula novena. Nela se 

establece que si as partes manteñen as súas diferencias despois de someterse ao 

procedemento de conciliación y vista previa ofrecido polo INLAC as partes acordan unha 

das dúas seguintes opción: 

“- Someter a controversia aos tribunais ordinarios 

- Someter a controversia a arbitraxe de Dereito administrado pola Corte Española de 

Arbitraxe, de acordo co seu regulamento e estatuto, a que se encomenda a 

administración do arbitraxe e o nomeamento dun arbitro único. 

En caso de sometemento a arbitraxe, a controversia se resolverá definitivamente nun 

único procedemento.” 

 

Deste xeito, é o propio contrato tipo aprobado polo Ministerio Agricultura, Pesca, 

Alimentación e Medio Ambiente que  remite a arbitraxe a Corte Española de Arbitraxe. 

A Corte Española de Arbitraxe, dependente do Consello Superior de Cámaras de 

Comercio, Industria y Navegación de España ten un recoñecido prestixio e unha dilatada 

traxectoria en materia de resolución extraxudicial de conflitos. O custe dos seus 

procedementos  se pode consultar na súa páxina web e non corresponde a este organismo 

facer valoracións sobre elas. 

Tampouco se pon en cuestión a inclusión de cláusulas nas que se somete a arbitraxe  ou 

a algún tipo de mediación a resolución dos conflitos que xurdan entre as partes. De feito, 

esta cláusula aparece no propio no modelo de contrato de suministro de leite de vaca. 

Non deixa de sorprender que nun contrato tipo aprobado por unha Orde Ministerial se 

especifique ante que organismo arbitral se deben dirimir os conflitos entre as partes do 

contrato. Unha cousa é que en primeiro lugar se refira ó modelo de conciliación da 

Organización Interprofesional Láctea.  

O problema aparece cando en contratos, en teoría libremente negociados entre as partes, 

se pode estar a  impoñer cláusulas deste tipo a unha das partes, que manifesta 

abertamente a súa preferencia por unha opción mais económica. 

Partes de un contrato tipo se converten en un contrato de adhesión a pesares de que 

debería ser negociado libremente polas partes. 
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V.- VALORACIÓN DENDE A PERSPECTIVA DA LIBRE COMPETENCIA 

 

Tal e como se establece no artigo 148 do regulamento (UE) nº 1308/2013, de 17 de 

decembro  en lo que atañe as relaciones contractuais no sector da leite e produtos lácteos,  

“Todos los elementos de los contratos para la entrega de leche cruda celebrados por 

ganaderos, recolectores o transformadores de leche cruda, incluidos los elementos 

mencionados en el apartado 2 letra c)  serán negociados libremente entre las partes” 

No dereito español, o Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, “polo que se establecen as 

condicións de contratación no sector lácteo e se regula o recoñecemento das organizacións 

de produtores e das organizacións interprofesionais no sector e polo que se modifican 

varios reais decretos de aplicación no sector lácteo” establece no seu artigo 5 que o 

contraro deberá incluir al menos 

“os elementos establecidos no anexo I, que deberán ser libremente negociados polas 

partes  e coñecidos por ambas partes antes da forma do contrato”  

Dende esta perspectiva, calquera cláusula que se inclúa non contrato será válida se os 

asinantes están de acordo e sempre que non sexa contraria á lei. Por tanto, o problema de 

fondo non é tanto se o índice que se usa como referencia para fixar o prezo é ou non 

adecuado ou se o sometemento a arbitraxe é unha solución idónea neste ámbito. O 

verdadeiramente relevante é se o contido do contrato responde á vontade das partes ou 

lle foi imposto a unha delas. En xeral, estes contratos aseméllanse a contratos de adhesión, 

nos que unha das partes ten unha capacidade de negociación moi reducida en relación 

cos principais extremos do contrato. De feito, moi recentemente en relación coa denuncia 

dun gandeiro pola inclusión no contrato dunha cláusula de submisión a arbitraxe, o xulgado 

de primeira instancia e instrución de Valdés nun Auto emitido no procedemento ordinario 

0000284/2017, afirmou que precisamente “non existindo dubida algunha de que nos 

atopamos #ante contratos seriados, dirixidos a regular as relacións comerciais da 

demandada cunha pluralidade de gandeiros, sendo a cuestionada cláusula novena idéntica 

en todos os contratos achegados tanto pola actriz como pola demandada. Como tal trátase 
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dunha condición xeral da contratación…” Parece ilóxico que nun contrato, en teoría 

negociado libremente entre as partes, unha delas quéixese de determinados extremos 

especialmente relevantes do mesmo. Neste sentido convén lembrar que o contrato tipo ten 

por finalidade facilitar o labor das partes ao redactar o contrato pero non impoñer 

condicións non desexadas por algunha das partes. 

A  libre competencia ten un dos seus fundamentos na liberdade dos operadores 

económicos. Sen embargo,  tal e como esta Comisión ten posto de manifesto no seu 

informe sobre  “a problemática dos prezos no sector lácteo galego: unha aproximación 

dende o punto de vista da competencia”, un dos principais problemas que afecta ao sector 

lácteo galego e a diferencia na capacidade negociadora entre a industria e os produtores. 

Aínda que a Lei de mellora da cadea alimentaria establece os contratos por escrito e 

negociados polas partes, a falla de poder negociador dos produtores determina que esta 

medida non produza os resultados esperados polo lexislador. O feito de que nos contratos 

se estean a introducir índices para fixar os prezos cuxa obxectividade plantexa serias 

dúbidas o cláusulas de sometemento a arbitraxe cuxo elevado custe fai que, en ocasións, 

a os gandeiros non lles resulte rendible reclamar non son senón manifestacións desta 

diferencia de poder negociador. 

Tal e como afirmou o Consello Galego da Competencia no citado informe sobre a 

problemática dos prezos no sector lácteo galego, a pesares de que os contratos no sector 

lácteo teñan que adaptarse obrigatoriamente ó disposto no Real Decreto 1363/2012, a 

existencia destes contratos non significa que haxa un equilibrio negociador debido a 

posición de privilexio das industrias. 

Dende a perspectiva da normativa de competencia, ésta situación podería, nalgúns casos, 

englobarse no denominado “abuso dunha situación de dependencia económica”. Hasta o 

ano 2007, a prohibición de abuso dunha situación de dependencia económica estaba 

contida na lei de defensa da competencia, e como tal podía ser  sancionada directamente 

polas autoridades de competencia. Sen embargo, na actualidade esta figura desapareceu 

da normativa de defensa da competencia e se configura coma un suposto de competencia 

desleal.  

A principal consecuencia deste troco e que na actualidade a vía  para denunciar un abuso 

de dependencia económica son os Tribunais de Xustiza, mentres que as autoridades de 

competencia só poden intervir naqueles casos nos que se vexa afectado o interese público 

e a competencia nos mercados. Esta limitación ten importantes consecuencias xa que, tal 

y como a doutrina ten posto de manifesto as situación de abuso de dependencia económica 
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son pouco propicias para xerar denuncias ante os Tribunais de Xustiza polo lóxico temor 

da parte débil a denunciar e a posibilidade de sufrir algún tipo de represalia. Mentres que 

as autoridades de competencia poden actuar de oficio ou previa interposición dunha 

denuncia, pero mantendo a confidencialidade do denunciante, esta posibilidade non existe 

ante os  Tribunais. 

Casos como o que é obxecto de este informe e outros similares que son frecuentes non só 

no sector lácteo senon na cadea alimentaria en xeral fan que a Comisión Galega da 

Competencia teña proposto en diversos foros que a figura do abuso dunha situación de 

dependencia económica volva a incluirse como unha práctica prohibida na Lei de Defensa 

da Competencia.  

 

 


