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01. 
Introdución

Con caracter xeral pódese afirmar que o sector primario resulta dende sempre espe-
cialmente problemático dende o punto de vista da competencia.

A aplicación de políticas de competencia resulta imprescindible para promover os cam-
bios estruturais e tecnolóxicos que necesita o sector, inmerso nun contexto de liberali-
zación comercial e globalización. Non obstante, a realidade cotiá demóstranos que os 
mercados agrícolas e gandeiros caracterízanse pola existencia de problemas estruturais 
de dificil solución que dificultan enormemente o funcionamento normal dos mecanis-
mos que rexen a libre competencia. Por esta razón, as autoridades de competencia deben 
prestar especial atención a estes mercados coa finalidade de garantir a existencia dunha 
competencia efectiva e evitar que se produzan acordos e abusos de posicións dominan-
tes que poidan prexudicar aos consumidores, aos produtores ou á industria.

Cada vez son máis os expertos no sector agroalimentario e as institucións internacio-
nais de recoñecido prestixio que como a Comisión Europea1 ou o Bundeskartellamt ale-
mán coinciden ao afirmar que, en termos xerais, existe un forte desequilibrio no poder 
negociador dos elos que forman parte da cadea agroalimentaria. Nunha situación de 
desequilibrio destas características, os máis débiles adoitan ser aqueles que están máis 
fragmentados e atomizados - normalmente, o primeiro elo produtor ou recolector- e iso 
comporta, en moitas ocasións, que as súas marxes comerciais sexan extremadamente 
baixas e, mesmo, poidan chegar a ser insuficientes para cubrir os custos de produción.

No sector do leite, que é o caso que nos ocupa, existe unha preocupación crecente po-
los baixos prezos percibidos polos gandeiros e as dificultades de subsistencia das súas 
explotacións. Aínda que boa parte destas dificultades poden provir de causas conxuntu-
rais relacionadas con variables internacionais, a miúdo tamén se argumenta que o pro-

*. O presente informe é produto da colaboración do Consello Galego da Competencia coa Autoritat Catalana de la Competencia. O 
Consello Galego da Competencia quere agradecer de forma especial a colaboración do presidente da Autoritat catalana, D. Arseni 
Gisbert Bosch e da directora da áerea de analísis de mercado, dona Anna Merino Castelló.

1. Dentro da Comisión Europea, esta cuestión foi analizada tanto pola Dirección Xeral de Competencia coma pola Dirección Xeral de 
Agricultura e Desenvolvemento Rural. Esta última D creou, o ano 2009, o “Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre o Leite” o cal tiña 
encomendado o estudo das cuestións de regulación que puidesen contribuír a estabilizar o mercado e a renda dos produtores e a 
mellorar a transparencia do mercado. 
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blema ten a súa orixe no forte desequilibrio estrutural existente nas negociacións entre 
os gandeiros, as empresas da industria láctea e a gran distribución.

Segundo algúns gandeiros, esta circunstancia maniféstase no feito que os prezos do 
leite cru e envasado en Francia e distribuído alí, son significativamente superiores aos 
prezos de Galicia e do resto de España. De feito, nos últimos meses, chegaron ao Conse-
llo Galego da Competencia (en diante, CGC) varias queixas alertando desta situación, xa 
sexa directamente dos gandeiros produtores de leite como dos sindicatos agrarios que 
os representan e da propia Consellería do Medio Rural e do Mar. Todos eles argumentan 
que esta diferenza de prezo sería unha proba da existencia de problemas de competencia 
no mercado galego.

Neste sentido, dende hai tempo, os medios de comunicación fixéronse eco da proble-
mática que sofre o sector leiteiro, sobre todo respecto dos baixos prezos que perciben os 
produtores polo leite.2

Dende o punto de vista da teoría económica, esta diferenza de prezo entre Francia, 
outras comunidades autónomas españolas e Galicia pode ser debida a factores es-
truturais e conxunturais relacionados coa propia idiosincrasia dos mercados. Sen ir 
máis lonxe, os prezos dos produtos nos lineais dos establecementos comerciais res-
ponden á dinámica competitiva da oferta e a demanda, condicionada tanto pola exis-
tencia dunhas cotas leiteiras coma pola dispoñibilidade a pagar e pola percepción 
de calidade da demanda. Así pois, esta diferenza de prezos non podería constituír 
“per se” proba directa da existencia dun acordo entre empresas da industria láctea 
co fin de ofrecer un prezo de compra menor aos gandeiros ou dun abuso de posición 
de dominio colectivo por parte da grande distribución co obxectivo de fixar prezos 
baixos nos seus lineais ou de utilizar o leite como produto reclamo. Agora ben, pode-
ría ser un indicio de que o prezo do leite en Galicia é anormalmente baixo debido á 
existencia de situacións non suficientemente competitivas ao longo da cadea de 
oferta do leite cru e envasado.

Non obstante, co fin de valorar a situación dende o punto de vista da competencia é ne-
cesario, en primeiro lugar, realizar unha análise descritiva do funcionamento do mercado 
e da cadea de valor do leite dende a súa produción ata os lineais dos establecementos 
comerciais e, a partir de aquí, identificar potenciais riscos para a competencia asociados 
a prácticas dubidosas realizadas polos diferentes elos da cadea. Noutras palabras, neste 
traballo inténtanse analizar as causas que determinan que o prezo percibido polos gan-
deiros sexa anormalmente baixo e valórase a hipótese de que esta situación poida ser 
consecuencia da existencia de prácticas anticompetitivas no mercado galego que non 
responden ás condicións estándares de oferta e demanda.

Estes riscos pódense acentuar en mercados onde, ademais da debilidade ou atomiza-
ción do primeiro elo produtor, existe unha forte concentración da distribución polo miúdo 
que utiliza o produto intercambiado como produto reclamo e onde a presenza das marcas 
brancas ou marcas de distribuidores é elevada. Este é precisamente o caso do leite. Nos 
últimos anos, aumentou a importancia dos grandes distribuidores como canle preferente 
de venda aos consumidores finais, de forma que a cota de mercado das marcas brancas 
se disparou ata valores superiores ao 50% do mercado e a utilización do leite como pro-

2.  Recentemente publicáronse numerosas noticias relacionadas cos baixos prezos que os produtores reciben polo leite. Por 
exemplo:”¿Por qué o prezo do leite galego é o máis baixo de España? (A Voz de Galicia, 24 de agosto de 2012); “A imparable agonía 
da gandaría”, (O País, 2 de setembro de 2012); “O campo galego, ante unha crise extrema de prezos con moi difícil solución,” (A Voz 
de Galicia, 22 de agosto de 2012);



duto reclamo nas grandes superficies é un feito. Estes factores, que premen o prezo do 
leite á baixa, trasládanse a través de todos os elos da cadea produtiva ata chegar aos 
gandeiros.

O documento estrutúrase do seguinte xeito. Despois desta introdución, analízanse o 
funcionamento e as principais características da cadea do sector lácteo en Galicia, po-
ñendo especial énfase nos custos de produción e na formación do prezo do leite. A conti-
nuación realízase unha valoración dos principais riscos para a competencia nos merca-
dos deste sector nos cales se atopan os produtores, os transformadores, os distribuido-
res polo miúdo e a administración pública que, en xeral, tamén xoga un papel destacado. 
Finalmente, o informe acaba cun epígrafe de conclusións.

02. 
Dinámica  
competitiva  
do sector lácteo 

Co fin de dar resposta ás cuestións formuladas, en primeiro lugar, hai que analizar a 
dinámica competitiva do sector; é dicir, entender a racionalidade económica dos com-
portamentos das empresas e axentes que forman parte dos diferentes elos da cadea de 
oferta do sector lácteo.

Con este obxectivo, no seguinte apartado3 descríbense as principais características 
do funcionamento e a estrutura do sector do leite en Galicia e o proceso de formación 
dos prezos así como a súa evolución recente. Neste sector hai que distinguir entre leite 
cru e leite líquido ou envasado de vaca.4A propia normativa define o leite cru de vaca 
como aquel que non se quentou a unha temperatura superior a 40º C e non foi sometido 
a un tratamento de efecto equivalente.5 En cambio, o leite líquido é aquel obtido en ins-
talacións industriais a partir dun proceso de pasteurización, esterilización ou UHT para a 
súa posterior comercialización. Neste caso, distínguense tres tipoloxías: o leite pasteuri-

3. Para a realización desta sección contouse coa colaboración da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria da Consellería do Medio 
Rural e do Mar da Xunta de Galicia.

4. Hai que ter presente que existen outros tipos de produtos que, ata certo punto, se poderían considerar substitutos do leite de vaca, 
como poden ser o leite de cabra ou de ovella ou produtos de orixe vexetal como o “leite” de soia ou de améndoas. Mesmo produtos 
lácteos como os queixos, o iogures ou a manteiga podrecían, baixo determinadas circunstancias, ser considerados substitutos.

5. Por exemplo, no artigo 2 do Real decreto 1363/2012, do 28 de setembro, polo cal se regula o recoñecemento das organizacións 
de produtores de leite e das organizacións interprofesionais no sector láctico e establécense as súas condicións de contratación.
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zado ou fresco, que se conserva aproximadamente unha semana e sempre refrixerado,6 
o leite esterilizado7 e o leite UHT, que é de longa duración e se adoita envasar en brick.8 
En Galicia, o leite máis vendido é o leite UHT xa que a demanda de leite fresco é bastante 
reducida e a de leite esterilizado é relativamente baixa.

A cadea de oferta do sector lácteo consta, fundamentalmente, de tres etapas:

(i) Produción de leite cru.

(ii) Recollida e transformación do leite cru en leite líquido, produtos lácteos para uso 
industrial ou produtos lácteos finais.

(iii) Distribución polo miúdo dos produtos finais en establecementos comerciais

03.
O sector lácteo  
Galego

O sector lácteo sempre desempeñou un papel estratéxico en Galicia polo seu peso eco-
nómico e social, sendo especialmente relevante nas últimas décadas. Trátase dun sec-
tor que mostrou un grande dinamismo dende a integración de España na Unión Europea 
adaptándose mediante unha profunda reestruturación ao cambiante marco legal e ás 
distintas conxunturas polas que atravesou.

Na economía desta Comunidade Autónoma o sector agrario e pesqueiro ten un impor-
tante peso (4,4% do PIB a prezos de mercado no ano 2010), o sector lácteo representa 
máis dun 30 % da produción final agraria e case o 50% da produción final gandeira.

Galicia na campaña 2011-2012 achegou ao conxunto de España o:

• 56% dos produtores (11.545 na campaña 2011-2012)

• 40% das vacas leiteiras (330.000 vacas maiores de 2 anos)

6. Destrúense os xermes patóxenos e unha proporción importante dos outros xermes a través dun proceso de quentamento a 72º C 
durante 15 -20 segundos e de arrefriamento posterior a 6º C.

7. Obtense a través dun proceso no cal se quenta o leite entre 105º C e 120º C durante 15 -20 segundos e realízase unha 
preesterilización en 130º C -140º C, deste xeito, conséguese unha destrución completa dos xermes capaces de desenvolverse no 
leite.

8. Obtense mediante un proceso para a eliminación dos xermes baseada nun quentamento entre 135º C e 150º C durante un intervalo 
de tempo de 2 a 10 segundos.



• 38% da produción (2,3 millóns de t)

De acordo cos datos de entregas de leite dos produtores españois na campaña láctea 
2011-2012 publicado polo FEGA, a repartición por Comunidade Autónoma foi o seguinte:

Fonte: informes de entregas de leite mensuais do FEGA.

Fonte: informes de entregas de leite mensuais do FEGA.

Estas cifras colocan a Galicia na cabeza na produción de leite por Comunidades Autó-
nomas. Posición de liderado que se foi consolidando nos últimos anos como consecuen-
cia do grande dinamismo mostrado polo sector produtor galego, que foi capaz de adaptar-
se mellor que outras comunidades autónomas ás esixencias do mercado, gañando peso 
relativo grazas ás boas condicións que para esta actividade produtiva se dan no territorio 
da Comunidade Autónoma, pero tamén ao importante esforzo investidor dos gandeiros, 
tanto en instalacións e equipamentos coma en adquisición de cota láctea.

 Á súa importancia económica hai que engadir a súa relevancia no aspecto social, xa 
que se pode estimar que hai máis de 40.000 persoas que viven directamente deste sec-
tor e outras 10.000 de xeito indirecto.
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Estas cifras explican por se mesmas a importancia estratéxica do sector en Galicia, 
que é, sen dúbida, o motor principal da actividade agraria en Galicia.

Desta forma, o sector lácteo actúa como dinamizador da actividade económica de moi-
tas bisbarras e áreas rurais de Galicia, repercutindo de xeito directo noutras actividades 
como a subministración de medios de produción, construción de instalacións gandeiras, 
veterinaria, comercio e servizos en xeral. A súa incidencia transcende, polo tanto, dos 
exclusivos intereses do sector produtor, sendo a actividade económica que contribúe de 
forma máis determinante ao mantemento e fixación da poboación en amplas áreas do 
medio rural galego.

3.1.- O sector produtor

O modelo produtivo galego baséase nun réxime de explotación familiar con solo un 
10% da carga de traballo asalariada. A alimentación céntrase no emprego de ensilados 
e forraxes de produción propia e no uso de concentrados. A evolución da gandaría de 
leite nos últimos anos avanzou cara a unha redución do censo de explotacións, que in-
crementaron a súa dimensión en gando e capacidade competitiva grazas, entre outros 
factores, á evidente mellora xenética dos animais e á aplicación de esquemas de manexo 
que priman o aproveitamento eficiente dos recursos propios. Este esquema básico de 
produción permite alcanzar cifras de custos de produción das máis baixas do Estado e 
perfectamente comparables cos mellores estándares europeos.

A produción de leite en Galicia céntrase fundamentalmente en determinadas bisbarras 
das provincias de A Coruña (Ordes, Xallas, Arzúa, Betanzos), Lugo (Terra Cha, Lugo, Sarria, 
Chantada) e na bisbarra do Deza en Pontevedra:

Kg cota total dispoñible  
campaña 2012-2013

 De 40.000 a 80.000 Tm
 De 80.000 a 160.000 Tm
 De 160.000 a 240.000 Tm

 330.356 Tm

Fonte: elaboración propia con datos da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria.



Nestas bisbarras o sector produtor lácteo é o motor socioeconómico do mundo rural.

O sector produtor leva anos inmersos nunha reestruturación que se manifesta nun-
ha continua redución do número de explotacións que vai unida a un grande incremento 
da produción por explotación, co resultado de que a produción total de Galicia aumenta 
ano a ano.

Nas últimas 5 campañas as entregas medias por explotación incrementáronse un 37%, 
o que pon en evidencia a reestruturación e profesionalización dun sector en continua 
evolución na súa converxencia co resto das CCAA e coa UE-15.

Nos últimos anos, os gandeiros realizaron un enorme esforzo en formación, innova-
ción e investimentos produtivos coa finalidade de prepararse para competir cos seus 
homólogos europeos nun futuro escenario sen cotas lácteas a partir do mes de abril 
do 2015.

Fonte: elaboración propia con datos da Dirección Xeral de Producción Agropecuaria.

A situación actual mostra un sector produtor galego no que o 70% da cota total dispo-
ñible está en explotacións con máis de 200.000 kg.

Táboa 1. 

Titulares
Cota láctea total dispoñible

na campaña 2012-2013

Tramo de cota láctea Número % Kg %

< 100.000 5.464 43 264.360.691 11

Entre 100.000 e 200.000 3.175 25 454.144.063 19

Entre 200.001 e 400.000 2.502 20 689.205.978 29

Entre 400.001 e 700.000 1.093 9 555.935.105 24

> 700.000 377 3 397.315.587 17

Totais 12.611 2.360.961.424

Fonte: elaboración propia con datos da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria.
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Para entender o funcionamento do mercado do leite resulta imprescindible facer unha 
referencia á cota láctea, elemento fundamental da regulación desta actividade na Unión 
Europea. A cota láctea é un mecanismo que contingenta a produción leiteira en todos os 
Estados que integran a Unión Europea.

A produción de leite cru atópase fortemente intervida xa que os gandeiros 
teñen asignadas cotas de produción láctea que veñen establecidas pola Unión 
Europea vía Política Agraria Común. De acordo co Real decreto 347/2003, do 21 
de marzo, polo que se regula o sistema de xestión da cota láctea en España, 
esta defínese como “a cantidade de referencia individual de leite, expresada en 
quilogramos e vinculada a un contido de materia graxa expresado en porcen-
taxe, asignado a cada explotación. Esta poderá dividirse nunha cantidade para 
entrega e outra cantidade para venda directa. Por cada explotación non poderá 
haber máis dunha cantidade de referencia para entrega a compradores e, no 
seu caso, unha cantidade de referencia para venda directa ao consumo”. Polo 
tanto, a cota láctea é a cantidade máxima que pode producir o titular de cada 
explotación gandeira de leite de vaca cada campaña (do 1 de abril ao 31 de mar-
zo do ano seguinte) sen penalización, e ten como obxectivo evitar a produción 
de excedentes e asegurar a comercialización. Non obstante, a desaparición do 
sistema de cotas na Unión Europea está prevista para o ano 2015.

Dentro de cada Estado membro, as cantidades asignadas pódense transferir 
entre titulares, pódense ceder temporalmente, pódense incrementar median-
te asignacións de cota da Reserva Nacional ou do Fondo Nacional coordinado 
ou pódense reducir en caso de que non se produza e comercialice determina-
da cantidade de leite.

Está previsto que o sistema de cotas leiteiras na UE desapareza o 1 de abril do 2015. 
Coa finalidade de preparar os produtores lácteos ante ese futuro escenario sen cotas, 
aUnión Europea foi aumentando as cotas de forma progresiva. Así, a cota asignada a Es-
paña na campaña 2012-2013 ascende a 6,49 millóns de toneladas, e incrementarase ata 
os 6,56 millóns de toneladas na campaña 2014-2015.

Esta cantidade é moi inferior ao consumo interno, que se cifra en torno aos 9 millóns 
de toneladas, polo que existe un déficit próximo aos 3 millóns de toneladas que se cobre 
con entradas de leite e produtos lácteos doutros países membros.

Dende a imposición deste sistema de cotas produciuse unha profunda reestrutura-
ción do sector que se traduciu nunha concentración do número de explotacións que au-
mentaron en tamaño e produción.

A crise nos prezos do leite que padeceu a Unión Europea nas campañas dos anos 2008 
e 2009 se manifestou nesta Comunidade Autónoma dun xeito máis virulento, debido á 
súa condición de rexión periférica e á estrutura produtiva das súas explotacións, entre 
outras causas, o que trouxo como consecuencia unha redución do prezo do leite pagado 
aos produtores galegos en relación cos do resto de Europa. E esta diferenza mantívose 
ata a actualidade tal e como pode apreciarse nas seguintes gráficas:



Fonte: CIRCA e informes de prezos do leite mensuais do FEGA.

A raíz desa crise e para intentar dar solución á volatilidade no prezo do leite pagado aos 
produtores a Comisión Europea creou un Grupo de Expertos de Alto Nivel que, despois de 
estudar a situación, fixo unhas recomendacións que se recolleron, en parte, no Regula-
mento 264/2012 chamado “Paquete Lácteo”.

O Regulamento 264/2012 considera dúas medidas de grande importancia para os paí-
ses que así decídano, como é o caso de España:
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• A obriga de formalizar contratos por escrito e por adiantado que regulen as entregas 
de leite cru: prezo, volume, calendario, duración, etc.

• A posibilidade de que as organizacións de produtores lácteos (OPL) negocien cos 
compradores de leite as condicións dos contratos dos seus produtores

Con estas medidas preténdese reforzar a posición negociadora do sector produtor que é 
actualmente o elo máis débil da cadea de formación do prezo de venda ao público do leite.

3.2.- Os custos de produción do leite

Os custos de produción dependen da competitividade de cada explotación, que vén 
determinada por factores como a súa dimensión (o número de vacas e a produción por 
vaca), a súa estrutura, o tipo de alimentación, etc.

En Galicia, en termos xerais a produción de leite cru caracterízase por realizarse nun 
réxime de explotación familiar empregando un sistema produtivo intensivo, con insufi-
ciente superficie forraxeira e unha carga gandeira alta.

Na publicación “Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en 
Galicia 2010” dos autores Fernando Barbeyto Nistal e Claudio López Garrido do Centro de 
Investigacións Agrarias Mabegondo, faise un estudio sobre os custos e beneficios de acti-
vidade, e aínda que se corresponden co ano 2010 serven para determinar as porcentaxes 
que supoñen os diferentes custos na produción láctea.

Táboa 2. 
€/100 
litros

CUSTOS TOTAIS 
(35,44 €/100 litros)

CUSTOS DE 
PRODUCIÓN 

(29,31 
€/100 litros

CUSTOS 
VARIABLES 

(20,84 €/100 
litros)

Compra de gando 0,38

Compra de alimentos 
para vacas

9,54

Compra de alimentos 
para recría

2,29

Produción propia de forraxes 2,89

Sanidade e reprodución 2,54

Enerxía e maquinaria 3,20

CUSTOS FIXOS 
(8,47 €/100 

litros)

Amortizacións técnicas 2,89

Man de obra retribuída 1,28

Outros custos fixos 4,30

CUSTOS DE OPORTUNIDADE 
(6,13 €/100 litros)

Intereses de capitais propios 1,96

Rendas das terras propias 1,36

Custo do traballo familiar 2,81



Fonte: Resultados técnico-económicos das explotacións de vacún de leite en Galicia 2010.

Como se pode apreciar os custos de produción dependen en boa medida do prezo dos 
alimentos do gando (supón aproximadamente o 41% do custo total). Na alimentación em-
préganse ensilados, forraxes de produción propia e pensos, sendo este último o principal, 
consecuencia directa da insuficiente superficie forraxeira para a obtención das forraxes.

Durante os últimos anos os produtores víronse afectados pola suba dos principais in-
sumos que precisan para desenvolver a súa actividade:

Dende xaneiro de 2010 o penso “concentrado de vacún de leite” subiu un 30%.

 Fonte: información de prezos e índices de prezos pagados da páxina web do MAGRAMA
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Dende xaneiro do ano 2010 o gasóleo B subiu un 51%

Fonte: Comisión Nacional de Enerxía.

Dende xuño do ano 2010 a electricidade subiu aproximadamente un 33%:

Fonte: Boletín mensual de indicadores eléctricos e económicos da Comisión Nacional de Enerxía.



Dende xaneiro do ano 2010 o fertilizante abono 15-15-15 subiu un 32,30%:

Fonte: información de prezos e índices de prezos pagados da páxina web do MAGRAMA.

De acordo co “Boletín informativo nº 12. Outubro 2012. Vacún de leite. RENGRATI”, que 
é un estudo cuadrimestral que elabora o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente nalgunhas granxas típicas produtoras de leite de Galicia, na que se analizan os 
beneficios, custos de produción, custos variables e puntos de equilibrio, compróbase que:

• Durante o 1º e 2º cuadrimestre de 2012 a explotación non ten beneficios.

• Durante o 2º cuadrimestre de 2012 a explotación non ten beneficios mesmo tendo 
en conta o ingreso do pagamento único.

Fonte: Boletín informativo nº 12. Outubro 2012. Vacún de leite. RENGRATI.

• Durante o 1º e 2º cuadrimestre de 2012 os ingresos por venda de leite baixaron un 
7%. Durante ese período os custos de produción aumentaron un 6%.
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Fonte: Boletín informativo n º 12. Outubro 2012. Vacún de leite. RENGRATI.

• Durante o 2º cuadrimestre de 2012 os custos de alimentación supuxeron o 53% 
dos custos de produción.

• Durante o 1º e o 2º cuadrimestre os custos de alimentación aumentaron un 10%.

Fonte: Boletín informativo nº 12. Outubro 2012. Vacún de leite. RENGRATI.

• O prezo medio do leite no 2º cuadrimestre sitúase por debaixo dos puntos de 
equilibrio estudados.

Táboa 3.1. Puntos de equilibrio para precios de la leche - 2º cuatrimestre 2012

Precio promedio 
leche 2C2012 

€/kg
Puntos de equilibrio* €/kg

Diferencia

Absoluta %

0,271

Precio del leche necesario para 
alcanzar un beneficio efectivo

0,280 0,009 3,4%

Precio del leche neecesario para alcanzar 
un beneficio sgún cuenta de explotación

0,306 0,035 12,8%

Precio del leche necesario para 
alcanzar un beneficio neto

0,391 0,120 44,4%

* El punto de equilibrio se ha calculado incluyendo el importe del Pago Único en los  resultados económicos de la actividad lechera

Fonte: Boletín informativo n º 12. Outubro 2012. Vacún de leite. RENGRATI.



A continuación ofrécese a información da táboa anterior en €/litro (1 litro de leite 
=1,03 kg).

 

Táboa 3.2.

Precio promedio 
leche 2C2012 

€/kg
Puntos de equilibrio €/kg

Diferencia

Absoluta %

0,279

Prezo do leite necesario para 
alcanzar un beneficio efectivo.

0,288 0,009 3,2

Prezo do leite necesario para 
alcanzar un beneficio segundo 

conta de explotación.
0,315 0,036 12,9

Prezo do leite necesario para 
alcanzar un beneficio neto.

0,403 0,124 44,4

O punto de equilibrio calculouse incluíndo o importe do Pagamento Único nos resulta-
dos económicos da actividade leiteira.

O prezo media do leite é o das granxas incluídas no estudio RENGRATI. O prezo media 
do leite en Galicia no 2º C 2012 foi de 0,287 €/litro. Se temos en conta este último prezo e 
cos mesmos custos de produción teriamos o seguinte resultado:

Táboa 3.3.

Precio promedio 
leche 2C2012 

€/kg
Puntos de equilibrio €/kg

Diferencia

Absoluta %

0,287

Prezo do leite necesario para 
alcanzar un beneficio efectivo.

0,288 0,001 0,4

Prezo do leite necesario para 
alcanzar un beneficio segundo 

conta de explotación.
0,315 0,028 10,0

Prezo do leite necesario para 
alcanzar un beneficio neto.

0,403 0,116 41,6

3.3.- A recollida e transformación do leite en Galicia

A fase de transformación empeza cando a empresa transformadora ou unha interme-
diaria recolle o leite cru do gandeiro e continúa co seu envasado e o seu transporte ata o 
distribuidor polo miúdo.9 En moitas ocasións, as empresas transformadoras atópanse in-
tegradas verticalmente e realizan todas as actividades mencionadas mentres que outras 
están máis especializadas e só levan a cabo unha ou algunhas das actividades da fase de 
transformación. Tamén se poden atopar empresas que elaboran unha grande variedade de 
produtos lácteos (leite líquido, queixos, iogures, manteiga, etc.) ou que se diversificaron 
cara a produtos doutros sectores (augas minerais, cereais, zumes, etc.) así como empre-
sas especializadas nun ou poucos produtos ou que subministran produtos intermedios a 
clientes industriais (principalmente leite descremada en po e manteiga por xunto).

9. Por este motivo adóitanse utilizar diferentes denominacións tanto na literatura como na lexislación para facer referencia ás 
empresas desta fase da cadea produtiva como industria láctea ou empresas transformadoras, procesadoras, envasadoras, etc.
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Ao inicio da campaña 2012-2013 estaban dados de alta no Rexistro de operadores do 

sector lácteo os seguintes 115 operadores lácteos con sede social en Galicia:

Táboa 4.

COMPRADORES INDUSTRIAIS

Comercializador Transformador
Transformador 

artesán

In
du

st
ria

l

Op
er

ad
or

 d
o 

ar
tic

ul
o 

28

Co
op

er
at

iv
a 

de
 s

eg
un

do
 

gr
ao

Cooperativa Cooperativa Cooperativa

A CORUÑA 4 9 12 3 2 14

LUGO 2 14 15 2 10 1

OURENSE 2 2 3

PONTEVEDRA 2 3 3 2 1 8 1

GALICIA 8 26 32 7 4 1 35 1 1

 Fonte: listado de compradores autorizados e de operadores do sector lácteo do FEGA.

Con respecto á recollida do leite cru, aínda que esta pode ser vendida directamente 

ao consumidor (cota para venda directa) ou aos “primeiros compradores” (cota para a 

venda á industria), a práctica máis habitual en Galicia é que os gandeiros vendan o leite 

cru directamente ás empresas transformadoras10. Estes “primeiros compradores” te-

ñen que estar autorizados e incluídos nun rexistro do Fondo Español de Garantía Agraria 

(FEGA)11 Así pois, as empresas transformadoras deseñan e organizan cos camións cis-

terna as rutas de recollida do leite cru dos gandeiros que adoitan abranguer as explota-

cións máis próximas pero, a miúdo, tamén doutras máis afastadas. Desta forma, é habi-

tual que as rutas de diferentes empresas lácteas se crucen ou se solapen en diferentes 

zonas. Aínda que sería desexable que se producisen intercambios de explotacións para 

recoller o leite cru entre as diferentes empresas transformadores co obxectivo de reducir 

os custos de transporte que posteriormente serían compensados entre elas, a normativa 

actual de taxa láctea prohibe esa práctica.

3.3.1 Estrutura do sector comprador do leite en Galicia

O sector comprador en Galicia presenta un elevado grao de concentración como de-

mostra o feito de que dos 75 compradores de leite galego que operaron na última cam-

paña, os cinco máis importantes recolleron o 57% de todo o leite producido en Galicia, 

mentres que se nos fixamos nos dez primeiros estes concentran o 70% do volume de 

entregas e o 56% dos produtores.

10. Entre os gandeiros produtores de leite cru e as empresas transformadores poden existir dúas figuras intermedias: 
comercializadores puros que compran leite a produtores para a súa posterior venda a empresas transformadoras e que soamente 
poden realizar operacións de almacenaxe, transporte e refrixeración (p. ex. cooperativas de gandeiros que comercializan o leite dos 
seus integrantes) e operadores loxísticos que compran leite a gandeiros e comercializadores para a súa venda a empresas que 
pertencen no seu mesmo grupo ou en grupos de sociedades.

11. É un organismo autónomo, adscrito ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio, que ten como misión principal facer que as 
axudas da Política Agrícola Común ¨(PAC) da UE aplíquense estritamente para conseguir os seus obxectivos.



O 57% do leite producido en Galicia recóllena soamente 5 compradores:

• LACTALIS COMPRAS E SUBMINISTRACIÓNS, S.L.

• LEITE RÍO, S.L.

• CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

• LEITE CELTA, S.L.

• FEIRACO, S. COOP. GALEGA

De eles só Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. non ten a súa sede social en Galicia.

Hai que ter en conta que en Galicia tamén actúan como compradores de leite entidades 
que teñen a súa sede social noutras comunidades autónomas, que entidades con sede 
social en Galicia tamén recollen leite a produtores doutras comunidades autónomas e 
ademais que algunhas das que están dadas de alta en Galicia non tiveron actividade na 
campaña 2011-2012.

Dos 75 compradores con sede social en Galicia, na campaña 2011-2012, tan só 15 re-
colleron leite a máis de 200 produtores cada un; estes 15 compradores recollen o 74% da 
produción ao 67% dos produtores. Estas cifras dan unha idea da atomización e desaxuste 
loxístico e económico que existe no sistema de recollida do leite galego.

Este conxunto, formado polas cooperativas lácteas galegas, está moi atomizado e non 
ten a fortaleza que posúe noutras rexións europeas. Deste xeito non ten a suficiente ca-
pacidade negociadora para vender o leite en condicións de igualdade coa industria, e os 
prezos aboados aos seus socios son inferiores aos do resto de compradores.

3.3.2 Estrutura do sector industrial do leite en Galicia

As principais industrias lácteas de capital galego víronse involucradas nun proceso de 
integración a nivel nacional que era necesario para proporcionar ás industrias o nivel de 
competitividade necesario.

Estes procesos de integración e a conseguinte modernización das instalacións propi-
ciaron que actualmente a práctica totalidade do leite producido en Galicia se transforme 
no territorio da Comunidade Autónoma, fronte á situación precedente na que boa parte da 
produción viaxaba a plantas foráneas para o seu tratamento.

Pero tamén se corresponde cunha preocupante especialización no envasado de leite 
UHT e esterilizada, é dicir, en produtos de escaso valor engadido e nos que se concentran 
a maior parte dos problemas do sector.

O seguinte mapa móstranos a situación xeográfica dos 64 transformadores de 
leite con instalacións na Comunidade Autónoma de Galicia e a súa capacidade de 
transformación.

O modelo de actividade industrial establecido caracterízase pola dispersión de instala-
cións e a conseguinte infrautilización da capacidade instalada, que en todo caso é escasa.
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Analizando a última ESTATÍSTICA MENSUAL DE RECOLLIDA DE LEITE DE VACA E PRODU-
TOS ELABORADOS POLAS INDUSTRIAS LÁCTEAS ESPAÑOLAS publicada polo MAGRAMA, coa 
información correspondente ao último ano (de outubro de 2011 a setembro de 2012), ob-
sérvase o uso dado ao leite polas industrias españolas (qué produtos lácteos fabrican):

Táboa 5. 

PRODUTOS OBTIDOS x 1.000 tm Litros equivalentes de leite %

Leite de consumo directo 3.591,1 3.486.504.854 47,4

Nata de consumo directo 171,7 1.485.800.116 20,2

Leite concentrado 49,7 83.476.699 1,1

Leite desnatado en po 22,5 5.635.922 0,1

Outros leites en po (1) 1,7 8.617.184 0,1

Manteiga 39,4 860.679.612 11,7

Queixo de vaca (2) 135,4 1.051.650.485 14,3

Leites acidificados (iogures) 791,2 377.932.427 5,1

 1) Inclúe o po de nata, leite enteiro e leite parcialmente desnatado

 2) Non inclúe o queixo de mestura

 Fonte: elaboración propia cos datos de:

•	Estatística mensual de recollida de leite de vaca e produtos elaborados polas industrias lácteas españolas.

•	Anexo I do Real decreto 754/2005, do 24 de xuño, polo que se regula o réxime da taxa láctea.

•	Datos da materia graxa media dos produtos lácteos de 25.000 declaracións de operadores lácteos en SITALAC.

•	Tomando como referencia que a porcentaxe de leite de vaca normalizada é do 3,64%.



A orientación transformadora case monoproduto cara ao leite UHT (leite de consumo 
directo), de recoñecidas dificultades para xerar marxes, en proceso de lento retroceso 
no mercado e sen ningún tipo de barreira de entrada fronte ás importacións é un escollo 
de difícil solución.

Actualmente o 47,4% do leite utilizado polas industrias lácteas españolas dedícase á 
elaboración de leite de consumo directo.

O informe Nielsen correspondente á 4ª semana de 2012, presenta a seguinte estrutu-
ra de prezos e cotas de mercado do leite enteiro en España:

Táboa 6. 

Cota de Mercado

Primeiras Marcas 24,30 %

Segundas Marcas 6,03 %

Marcas brancas ou de distribuidor 59,62 %

Total 89,95 %

Fonte: O sector lácteo como paradigma do problema do valor na cadea agroalimentaria. INLAC. Marzo 2012.

Así pois, dedícanse 3.486.504.854 litros de leite a elaborar leite UHT:

• Unha parte (24,30%) a través de marcas de fabricantes que venden o produto a 
prezos atractivos e de prestixio para o produtor.

• Outra parte (6,03%) a través de segundas marcas de fabricantes que venden o 
produto a moi baixo prezo e con forte carga de banalización deste.

• O resto (59,62%) a través de Marcas de Distribución (MDD), con prezos moi baixos 
e tamén forte banalización do produto.

O 14,3% do leite empregado pola industria láctea destínase á produción de queixo.

O feito de dedicar á produción queixeira a metade dos establecementos de transfor-
mación do leite que hai en Galicia, pon tamén de manifesto a atomización da industria 
queixeira galega.

En Galicia existen 4 queixos con Denominación de Orixe protexida. A evolución destas 
producións queixeiras é a seguinte:

Fonte: Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria. Consellería do Medio Rural e do Mar.

Datos dos rexistros das D.O.P.
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Aproximadamente só o 2% do leite obtido en Galicia se utiliza na elaboración destes 
queixos con DOP.

En conclusión, é incuestionable a debilidade do modelo loxístico-industrial do sector 
lácteo, que se traduce no risco de xeración de impactos negativos na rendibilidade e via-
bilidade das explotacións lácteas de Galicia; impactos que se amplifican extraordinaria-
mente en circunstancias especiais de crise xeral.

3.4.- O sector da distribución

As vendas de leite líquido ao consumidor realízanse fundamentalmente en hipermer-
cados e supermercados. As vendas nos establecementos pequenos tradicionais son es-
casas e as vendas directas dos produtores ou das industrias son testemuñais.

Un fenómeno que afectou especialmente á fase transformadora nos últimos anos é o 
forte incremento da cota de mercado dos produtos con marca de distribuidor (en diante, 
MDD) ou “marca branca”12 que en Galicia chegou ao 52% aproximadamente en 2011. Así 
pois, poden atopar empresas transformadoras que só producen a súa propia marca de 
fabricante ou primeira marca (en diante, MF); empresas grandes que optan por envasar 
tanto MF como MDD; empresas pequenas e medias que producen case exclusivamente 
MDD; e fabricantes especializados no envasado de MDD para diversos distribuidores.

A distribución de base alimentaria concéntrase cada vez máis. En 2011, 5 sinaturas 
concentran o 53% da facturación:

Táboa 7. 

Gran distribución Cota de mercado no 2011 (%)

MERCADONA, S.A. 23,55

Grupo CARREFOUR 12,82

Grupo EROSKI (División alimentación) 8,99

DIA, S.A. 5,93

Grupo ALCAMPO, S.A. 4,83

Fonte: Alimarket

Nestas condicións a súa capacidade de negociación é moi superior á alcanzada polo 
sector industrial.

Nestas circunstancias nas que a distribución está moi concentrada e liderada por pou-
cos grupos que empregan as súas marcas brancas para fixar prezos en sentido inverso 
ao resto dos elos da cadea, non se garante a competitividade do elo máis débil, o sector 
produtor.

12. As tipoloxías de MDD utilizadas no caso do leite son marcas xenéricas ou de primeiro prezo para atraer os consumidores máis 
sensibles ao prezo, feito que permite ampliar a base de clientes do distribuidor e imitacións coa marca do establecemento ou 
marcas especificas, para ofrecer un produto cunha calidade similar ás primeiras marcas pero cun aforro significativo.



3.5.- O PVP do leite

A información oficial da que se dispón é da campaña 2009-2010, pero pódenos servir 
para orientarnos sobre como se debería formar o PVP do leite ao longo da cadea de valor.

A formación do prezo na cadea de valor na campaña 2009-2010 debería ser a seguinte 
(baseándonos nos custos que soporta cada elo):

Táboa 8. 

ELO DA CADEA DE VALOR
€/litro (sen IVE)

% do custo total
Custo mínimo Custo máximo

Produción 0,340 0,386 Del 35 ao 47%

Fabricación 0,224 0,397 Del 31 ao 36%

Comercialización e venda 0,165 0,322 Del 23 ao 29%

CUSTO TOTAL 0,729 1,105

Fonte: MAGRAMA. Estudio da cadea de valor e formación de prezos do leite líquido envasado. Campaña 

2009-2010.

En termos xerais, segundo este mesmo estudo, entre o prezo pagado por un consumi-
dor por un litro de leite enteiro envasado e o prezo percibido polo gandeiro por un litro de 
leite enteiro cru, prodúcese un incremento de valor entorno a 0,429 €/ 0,717 € (incluíndo 
o IVE).

Na fase de produción, o proceso de formación do prezo percibido polos produtores de-
bería depender tanto das características físicas do produto e da explotación coma dunha 
serie de factores conxunturais e estruturais. De feito, o prezo percibido polo produtor do 
leite cru debería estar formado polos seguintes elementos:

• Un prezo base por litro: normalmente para a súa fixación utilízase unha referencia 
ao prezo dun mercado coñecido e o comprador adáptao ás súas propias estratexias 
de prezo.

• Primas e descontos en función da calidade: para a fixación destas primas e 
descontos utilízanse determinados parámetros como os niveis de graxa, proteína, 
calidade bacteriolóxica, reconto de células somáticas, punto crioscópico e ausencia 
de antibióticos ou outros inhibidores.

• Primas ligadas ao volume: a fixación da prima por volume baséase 
fundamentalmente na diminución dos custos loxísticos para o comprador que lle 
supón a recollida dunha maior cantidade de leite.

• Outras primas e penalizacións: vinculadas á implantación polo gandeiro dos 
procesos de control propios de comprador, como son a utilización de pensos e 
outros produtos recomendados ou proporcionados polo comprador.

As primas, descontos e bonificacións descritos deberían depender directamente das 
características do produto e a explotación, non obstante, o prezo base podería estar con-
dicionado por unha serie de factores conxunturais ou estruturais:

• Os factores conxunturais poden ser, por unha parte, a estacionalidade do propio 
mercado, xa que normalmente se produce unha baixada de prezo nos meses de 
verán debida a un aumento da produción e, por outra parte, a importación de leite, 
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maioritariamente de Francia. Non obstante, dende fai relativamente pouco tempo 
pero de forma crecente, os prezos do leite na UE tamén dependen das flutuacións 
dos prezos dos produtos de referencia (leite desnatado en po e manteiga por 
xunto) nos mercados internacionais.

• O prezo que deberían percibir os gandeiros tamén pode depender dunha serie 
de especificidades estruturais, como pode ser o tamaño da explotación gandeira 
(máis alá da prima por volume) ou o feito de que os gandeiros estean agrupados 
en cooperativas ou en organizacións de produtores cun maior poder de 
negociación diante dos compradores. Así mesmo, é evidente que os gandeiros 
que tamén realicen actividade de transformación poderán obter unha marxe 
comercial superior da venda de leite transformada ou envasada ou doutros 
produtos lácteos.

Pero a realidade é que, é a distribución coas súas marcas de distribución quen marca 
os prezos en sentido inverso ao que debería formarse ao longo da cadea alimentaria.

Ademais, á vista das gráficas expostas a continuación, constátase que a evolución dos 
prezos pagados aos produtores galegos nos últimos anos demostra unha liña constante 
por debaixo da media española e polo tanto tamén da Unión Europea. E en moitos casos, 
son inferiores aos custos de produción, o que está abocando a numerosos produtores a 
entrar en situacións concursais.

Fonte: elaboración propia a partir dos informes mensuais de prezos publicados polo FEGA



Fonte: elaboración propia a partir dos informes mensuais de prezos publicados polo FEGA

Fonte: Comisión Europea. Milk Market Situation, 14 november 2012.

Esta diferenza entre o prezo percibido polo gandeiro en Galicia e o resto de España foi 
alertada polos sindicatos agrarios na Comisión Europea, órganos de competencia nacio-
nais e autonómicos, institucións e departamentos sectoriais así como en diversos me-
dios de comunicación. Argumentan que é contrario á teoría económica o feito de que en 
Francia, un país con excedente de produción leiteira, os prezos percibidos polos gandei-
ros sexan superiores aos prezos percibidos en Galicia e o resto de España, onde hai un 
déficit de leite. Ante esta situación, argumentan que a principal causa é a existencia de 
problemas de competencia.13

13. Segundo información aparecida en presa (http://www.abc.esÇ/2012078/economia/abci-leche-francesa-hace-
competencia-201207171808.html), o secretario xeral de Unións Agrarias (UU:AA) manifestou que “seguen entrando cisternas de 
leite liquida procedentes de Francia a un prezo sensiblemente inferior ao que perciben os gandeiros franceses, o que provoca unha 
caída da cotización da materia prima no mercado nacional”. E Engade que “nós temos probas fidedignas da entrada de cisternas de 
leite enteiro que, tendo en Francia un prezo medio de 32 céntimos de euros, foron postas á venda” no País Vasco a 25,6 céntimos, 
incluídos o transporte”.
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Dende o punto de vista da teoría económica, as diferenzas de prezo entre países como 
Francia, outras CCAA españolas e Galicia pode ser debida a factores estruturais e conxun-
turais relacionados coa propia idiosincrasia dos mercados. Sen ir máis lonxe, os prezos 
dos produtos nos lineais dos establecementos comerciais responden á dinámica compe-
titiva da oferta así como á dispoñibilidade a pagar e á percepción de calidade da demanda, 
entre outros factores. Así pois esta diferenza de prezos non podería constituír, per se,  
proba directa da existencia dun acordo entre empresas da a industria láctea co fin de 
ofrecer un prezo de compra menor aos gandeiros ou dun abuso de posición de dominio 
colectivo por parte da grande distribución co obxectivo de fixar prezos baixos nos seus 
lineais ou de utilizar o leite como produto reclamo.

Non obstante, hai que ter en conta que é moi probable que esta situación se deba, polo 
menos parcialmente, á aplicación de prácticas anticompetitivas no mercado galego que 
leve a uns prezos anormalmente baixos que non responden ás condicións de oferta e 
demanda. Nesta análise trátase de identificar potenciais riscos para a competencia entre 
os diferentes elos da cadea.

Estes riscos pódense acentuar en mercados onde, ademais da debilidade ou atomiza-
ción do primeiro elo produtor, existe unha forte concentración da distribución polo miú-
do que utiliza o produto intercambiado como produto reclamo e ao mesmo tempo están 
condicionados pola presenza das marcas de distribuidores ou “marcas brancas”. Este 
é precisamente o caso do leite xa que, nos últimos anos, aumentou a importancia dos 
grandes distribuidores como canle preferente de venda aos consumidores finais. A cota 
de mercado das marcadas brancas disparouse ata valores superiores ao 50% do mercado 
e a utilización do leite como produto reclamo nas grandes superficies é unha evidencia. 
Estes Factores, que premen o prezo do leite á baixa, trasládanse a través de todos os 
elos da cadea produtiva ata chegar aos gandeiros.

4.1. Prezo do leite cru: relacións entre os 
gandeiros e a industria láctea

Tal como se mostrou na sección anterior, a dinámica competitiva no mercado de com-
pra do leite cru está condicionada polo grande desequilibrio existente no poder de nego-



ciación entre os gandeiros, que producen o leite cru e as empresas que a compran para 
transformala en leite líquido e noutros produtos lácteos. Por este motivo, danse compor-
tamentos que poden supoñer riscos para a competencia:

• En primeiro lugar, algúns dos sindicatos agrarios representantes dos gandeiros 
en Galicia puxeron de manifesto ao Consello Galego da Competencia que parece 
existir unha repartición do mercado de compra e recollida de leite cru entre as 
empresas transformadoras que se materializa nas dificultades dos gandeiros 
para cambiar de comprador. Algunhas empresas transformadoras teñen un 
monopsonio en determinadas zonas ou rutas que non permite aos gandeiros 
cambiar a outra empresa se non están de acordo coas condicións comerciais que 
lles aplican, especialmente co prezo pagado polo leite cru. É dicir, parece que se 
producen situacións que impiden que o gandeiro poida ofrecer libremente o seu 
leite cru a outro transformador xa que necesita a autorización expresa ou tácita do 
comprador anterior. Polo tanto, a relación entre o produtor de leite cru e a industria 
transformadora tende a perpetuarse no tempo sempre e cando o comprador 
non decida resolvela unilateralmente. Un estudo anterior sobre a competencia 
no sector lácteo en Galicia publicado polo Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia14 tamén destaca os problemas dos produtores galegos á hora de 
cambiar de comprador, coa sospeita de existencia de acordos entre empresas 
transformadoras.

• Ademais, segundo afirma o mesmo estudo, en Galicia podería existir unha estratexia 
de acordo de prezos de compra do leite cru das empresas transformadoras que 
se basea no liderado de prezos. Con esta estratexia as empresas non entran en 
guerras de prezos, que lles suporía un prexuízo, e seguen un líder que é quen guía 
o prezo. Este prezo mantense de forma que resulte beneficioso para todas as 
empresas transformadoras e, polo tanto, prexudiciais para os gandeiros pero faise 
de tal maneira que nunca é o mesmo comprador quen establece o prezo, senón 
que se fixa mediante un sistema rotatorio que dificulta a detección desta práctica.

En relación cos riscos mencionados, a continuación, resúmense tres casos 
resoltos pola Comisión Nacional da Competencia (en diante, CNC):

1. A causa das numerosas denuncias e queixas recibidas pola CNC así como 
das noticias aparecidas en prensa relativas á problemática do sector do leite, a 
Dirección de Investigación da CNC iniciou unha información reservada e, pos-
teriormente, con datas 11 e 12 de xullo de 2012, realizáronse inspeccións do-
miciliarias nas sedes de diversas empresas e asociacións da industria láctea, 
en particular en Galicia, Cantabria e Cataluña. Como resultado da información 
obtida, a Dirección de investigación concluíu que se daban indicios racionais 
da existencia de condutas prohibidas para a Lei 15/2007, do 3 de xullo, de de-
fensa da competencia (en diante, LDC).

Por este motivo, a CNC iniciou un expediente sancionador15 contra o GRUPO 
LACTALIS IBERIA S.A., a CORPORACIÓN ALIMENTARÍA PEÑASANTA S.A., PULEVA 
FOOD S.L., O GRUPO LEITE PASCUAL S.A., NESTLÉ ESPAÑA, S.A., a COOPERATIVA 

14. Estudo sobre ou Sector do Envasado e Distribución do Leite en Galicia dende o punto de vista da Competencia http://www.
consellogalegodecompetencia.es

15 .   www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocmental/tabid/76/Default.aspx?Entryld=151189&Command=Core _
Download&Method=attachment
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AGRÍCOLA e GANDEIRA do PIRENEOS SCCL, o GREMIO de INDUSTRIAS LÁCTICAS 
de CATALUÑA e o ASOCIACIÓN de EMPRESAS LÁCTEAS de GALICIA por posibles 
prácticas restritivas da competencia prohibidas no artigo da LDC, consistentes 
en intercambios de información e/ou acordos para a repartición de mercado e 
a fixación de condicións comerciais, no mercado de aprovisionamento de leite 
de vaca crua.16

2. Non obstante, hai que ter presente a resolución do Consello da CNC do 
expediente S/0018/07, Prezos Leite, do 15 de xuño de 2012.17En este caso, 
analizáronse os prezos do sector lácteo a partir da decisión da Dirección de 
Investigación de levar a termo dilixencia previas (DP 16/07) actuando de oficio 
e da denuncia de diversas asociacións de consumidores sobre acordos entre 
competidores que puidesen fixar a suba especifica do prezo do leite liquida en 
contías moi superiores aos incrementos dos prezos do leite cru en orixe. Adi-
cionalmente, o Servizo de Defensa da Competencia da Consellería de Econo-
mía e Facenda da Xunta de Galicia remitiu copia de diversas noticias de prensa, 
publicadas en diarios galegos, relativas a un posible pacto de prezos entre as 
empresas lácteas, que estarían a pagar aos produtores o mesmo prezo por 
litro de leite cru.

Con respecto á posible colusión nos prezos de adquisición do leite cru en 
orixe, é dicir, nos prezos pagados polas empresas transformadoras aos gan-
deiros, o Consello afirmou que do contido mesmo das noticias de prensa se 
desprendía que de confirmarse o suposto acordo de prezos denunciado ante a 
prensa por diversos sindicatos agrarios galegos, o propio sector non tería que 
dubidar de denuncialo diante da CNC. Dado que non se presentara tal denuncia 
e ante a ausencia nas noticias de prensa salientara de feitos concretos que 
puidesen motivar unha investigación de oficio, o Consello considerou proce-
dente o arquivo das actuacións.

3. Por outra parte, a resolución do extinto Tribunal de Defensa da Competen-
cia (en diante, TDC) do expediente 352/94, Industrias Lácteas, do 3 de xuño 
de 1997,18sancionó na Federación Nacional de Industrias lácteas (FENIL) e a 
corenta e oito empresas transformadoras pola realización de prácticas prohi-
bidas polo artigo 1.1 da LDC nas compras de leite cru de vaca. En concreto, este 
expediente iniciouse coa denuncia da Unión de Pequenos Agricultores (UPA) 
contra FENIL para acordar un prezo base do leite cru.

O Tribunal considerou acreditada a recomendación por parte de FENIL aos 
seus asociados da aplicación dunhas bonificacións ou descontos uniformes 
en función da calidade do leite nas compras de leite cru aos gandeiros. De feito, 
a “circular nº. 8/92. Variación de criterios para o pagamento por calidade do 
leite”, elaborada por un grupo de traballo de FENIL, determinaba de forma clara 
e precisa os criterios e prezos para o pagamento por calidade fisicoquímica e 
bacteriolóxica (hixiénica) do leite de vaca e a súa data de entrada en vigor. Esta 
circular establecía unhas variacións uniformes nos prezos a pagar por litro de 

16. A incoación deste expediente sancionadora non prexulga o resultado final da investigación formal.

17. www.cncompetencia.es

18. www.cncompetencia.es



leite en función do incremento ou diminución de determinados parámetros 
(materia graxa, materia proteica e calidade bacteriolóxica).

Con respecto ás empresas transformadoras, o Tribunal considerou acredi-
tada a concertación dirixida a aplicar os mesmos prezos base e as mesmas 
bonificacións e penalizacións por calidade de leite nas compras de leite cru aos 
gandeiros. Se ben non existía no expediente ningunha proba fidedigna do acor-
do, se constatou a identidade dos prezos base e das bonificacións e descontos 
pola calidade do leite nas facturas das empresas. A xuízo do Tribunal, estas 
identidades e as variacións coincidentes en cantidades e datas non se podían 
explicar polas circunstancias do mercado nin por outras causas diferentes á 
concertación.

Outro aspecto que condiciona de xeito importante a negociación das condicións de 
venda é a relación existente entre entregas de leite, a utilización de cota láctea asig-
nada e a súa recollida polas empresas transformadoras, xa que se estas optan por non 
recoller o leite como medida de presión ao gandeiro a consecuencia pode ser a reti-
rada total ou parcial da cota por parte da Administración. Un produtor que non pode 
entregar a súa produción pode perder a súa cota, independentemente que sexa debido 
a circunstancias propias ou á negativa a comprar dos transformadores e, polo tanto, 
ter que abandonar o mercado. Tamén perde a cota non utilizada a aquel produtor que 
faga entregas inferiores ao 85%. Esta situación débese a que a normativa non prevé 
que a negativa a recoller o leite cru poida estar relacionada con condutas restritivas da 
competencia tendentes a eliminar un provedor con certa capacidade negociadora do 
mercado a incidir á baixa nos prezos.

Segundo o Estudo sobre o Sector do Leite Cru en Castilla e León do Servi-
zo para a Defensa da Competencia desta Comunidade Autónoma, actualmen-
te extinguido, existe información aparecida nos medios de comunicación que 
describen como nesta comunidade durante os anos 2008 e 2009, diversas 
industrias lácteas importantes ameazaron e, mesmo, decidiron non recoller 
o leite de determinadas explotacións, baseándose en presuntos criterios de 
rendibilidade e excedentes. Á mencionada negativa de recollida para os com-
pradores con contrato en vigor hai que engadir que ningún outro comprador 
autorizado quería adquirir este leite.

Segundo o mesmo estudio, parece que algunhas das principais cooperativas 
comercializadoras de Castilla e León que aglutinan a un número importante de 
explotacións gandeiras e, polo tanto, de cota, sufriron importantes restricións na 
comercialización do leite por falta de compradores interesados. Esta circunstan-
cia obrigou nalgunhas das explotacións cooperativistas a vender o seu leite aos 
compradores transformadores aos prezos impostos por estes. Este feito pode-
ríase considerar unha forma de presión contra estas cooperativas para forzalas 
a abandonar o mercado ou debilitar a súa posición negociadora.

Por último, no mercado de compra de leite cru tamén se poderían dar riscos para a 
competencia derivados do comportamento dos produtores. Por exemplo, os gandeiros 
poderían incorrer nun acordo de prezos horizontal para establecer o prezo mínimo de 
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venda do leite cru co obxectivo de facer fronte ao desequilibrio no poder negociador 
coas empresas transformadoras e envasadores e asegurarse así unha renda digna. 
Como sinalou o extinto TDC na resolución do Asunto 352/94 - Industrias Lácteas - an-
tes mencionado, que inclúe unha reflexión sobre a conduta dos gandeiros á hora de 
organizarse para negociar conxuntamente un prezo mínimo de venda do litro de leite 
na industria láctea, poderíase incorrer nunha acto prohibido polo artigo 1 da LDC. Aínda 
que non hai constancia no ámbito do sector lácteo, deste tipo de conduta dos pro-
dutores en orixe, si se deu noutros mercados do sector agroalimentario como, por 
exemplo, o hortofrutícola.19

4.2.- O prezo do leite envasado: relacións 
entre a industria transformadora e 
os distribuidores polo miúdo

O sector da transformación tamén se atopa nunha situación desvantaxosa dian-
te das principais empresas de distribución polo miúdo. Aínda que a industria trans-
formadora e envasadora está moito máis concentrada que a produción gandeira 
de leite cru, tamén existe un forte desequilibrio no mercado de venda de leite lí-
quido e produtos lácteos a favor da distribución polo miúdo que pode comportar 
riscos para a competencia. Por unha parte, a gran distribución pode premer nas 
empresas procesadoras en relación coas condicións comerciais, especialmente no 
prezo, facendo uso da forza da MDD, nas cales non poden renunciar as industrias 
a que non teñen marcas líderes. Da outra, e segundo un estudo do Tribunal Galego 
de Defensa de Competencia, a gran distribución pode ampliar os períodos de co-
bramento existentes polos cales non pagan xuros de mora e pode esixir descontos 
por diversos conceptos, entre eles, a contribución aos gastos de publicidade dos 
establecementos.

Segundo un estudo da Comisión Nacional da Competencia,20 entre os motivos que ex-
plican a incorporación da MDD por parte dos distribuidores atopa a posibilidade de mello-
rar a posición negociadora con respecto ao provedor de MF. Coa introdución da MDD, o dis-
tribuidor ten unha alternativa propia de aprovisionamento que pode utilizar para premer 
á baixa o prezo de comprar das MF e, desta forma, mellorar as súas marxes brutas. De 
feito, poderían mesmo darse casos nos que os produtos lácteos con MDD non teñan éxito 
comercial e non sexan rendibles directamente pero que a súa simple existencia constitúa 
unha ameaza crible para disciplinar as empresas transformadoras e obter un aumento 
global da rendibilidade da venda de produtos lácteos.

Outro motivo pode ser incrementar a fidelización dos consumidores no establecemen-
to. Este é o obxectivo que persegue a introdución de MDD baratas en categorías de pro-
dutos agroalimentarios básicos como o leite co fin de exercer un efecto reclamo sobre os 
consumidores. A busca que o consumidor, unha vez no establecemento, aumente tamén 
as súas compras do resto de produtos. Ao mesmo tempo, unha maior fidelidade ao esta-
blecemento comercial permite ao distribuidor un maior poder de negociación en fronte 
do provedor de MF.

19. Ver, por exemplo, a resolución do Consello da CNC do expediente S/0231/10, Produtos Hortofrutícolas.

20. Para unha análise en profundidade ver o Informe sobre as relacións entre fabricantes e distribuidores no sector alimentario da 
CNC: www.cncompetencia.es



En relación coa utilización da MDD, hai que ter presente a resolución do Con-
sello da CNC do expediente S/0165/09, Grande Distribución Galega, do 15 de 
xuño de 2010.21 Neste caso, segundo a denuncia de Unións Agrarias-UPA con-
tra a grande distribución en Galicia,22de forma paralela á redución do prezo do 
leite en orixe (leite cru) produciuse un descenso nos prezos de venda ao con-
sumidor do leite envasado de marca branca mentres que se mantiveron os das 
MF. Adicionalmente, dábase unha colocación estratéxica das marcas brancas 
nos lineais dos establecementos comerciais en lugares nos cales se apreciaba 
unha grande diferenza de prezo coas MF e se deixaron de vender determinadas 
MF. En particular, segundo o sindicato denunciando, as empresas denunciadas 
incorrerían en abuso de posición dominante ao establecer marxes comerciais 
superiores para as MF que para as marcas brancas substitutivas, o cal nun 
contexto de caída de prezos en orixe, produce incrementos de prezos das MF 
para atraer clientes cara ás marcas brancas.

O Consello da CNC resolveu arquivar as actuacións baseándose nos moti-
vos seguintes. En primeiro lugar, porque a posición de dominio é un elemento 
necesario para concluír sobre a existencia dun abuso de posición dominante 
e segundo as cotas que ostentaban os diferentes operadores denunciados no 
mercado de distribución ao detalle de bens de consumo diario en réxime de 
libre servizo, podíase descartar que algunha das empresas denunciadas os-
tentase posición de dominio, tanto no mercado nacional coma no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia. Tampouco existía no expediente informa-
ción da cal se puidese inferir unha posición dominante conxunta por parte dos 
distribuidores denunciados.

Ademais, o Consello manifestou que mesmo se existise posición dominante 
se podía descartar o carácter abusivo das condutas denunciadas. En relación 
coa diferenza dos prezos e das marxes entre as MF e MDD, o Consello repli-
cou que segundo os datos do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio había 
unha tendencia decrecente dos prezos do leite dende abril de 2008, tanto para 
os máximos, que previsiblemente reflectían os prezos de MF, como para os mí-
nimos, correspondentes probablemente ás marcas brancas e que, dende abril 
de 2009, o diferencial entre os dous prezos se reducira.

Con respecto aos lineais, o Consello considerou que a colocación nun 
mesmo lineal do mesmo produto de marcas diferentes resulta lóxica e 
dende a perspectiva do dereito da competencia non se pode obxectar o fei-
to que as marcas de leite de fabricante e de distribuidor se atopen xuntas 
á vista do consumidor, para que poida escoller libremente con toda a in-
formación ao seu alcance. En canto á discriminación da MF para favorecer 
a MDD, o Consello puxo de manifesto que a proliferación da marca branca 
non é necesariamente negativa para a competencia e os consumidores e 
que non existía información que permitise sustentar a existencia desta 
práctica discriminatoria.

Sobre o sector lácteo, o Consello destacaba, entre outras cuestións, que se 
caracteriza por tensións comerciais entre provedores e distribuidores deriva-

21. www.cncompetencia.es

22. En particular, denunciouse a Carrefour, Eroski, Mercadota, Alcampo, Gadixa e Distribucións Fríos.
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das do diferente poder de negociación existente entre as partes, que podía 
estar ser utilizado pola parte dominante da relación comercial para impoñer 
condicións contractuais ou de subministración do produto que se podería re-
putar abusivas e, mesmo, constitutivas de actos de competencia desleal, es-
pecialmente cando existe dependencia económica dunha parte (habitualmen-
te do provedor) respecto da outra. Non obstante, matizaba que a dominancia 
na relación vertical non adoita estar acompañada por un dominio no sentido do 
artigo 2 da LDC (abuso de posición dominante).

Por último, o Consello tamén manifestaba que á parte desta relación verti-
cal entre provedor e distribuidor, pode existir unha relación horizontal ou de 
competencia efectiva entre eles, na medida en que o distribuidor comercialice 
a súa propia marca en competencia coa MF de titularidad do mesmo provedor 
que lle prové a súa marca branca. Neste contexto, determinados distribuido-
res estaríanse a aproveitar da súa eventual situación de poder na relación ver-
tical co fin de obter información comercialmente sensible e impoñer condutos 
contractuais ou comerciais, que poderían distorsionar as condicións de nor-
mal competencia entre o seu MDD e a MF no sentido do artigo 3 da LDC (falsea-
miento da libre competencia por actos desleais).

En definitiva, o forte incremento da cota de mercado do leite con MDD e a concen-
tración dos grandes distribuidores comerciais que se experimentou en Galicia nos 
últimos anos supuxeron un incremento do poder de negociación dos grandes distri-
buidores polo miúdo e unha perda de capacidade negociadora da industria transforma-
dora. A curto prazo, esta situación pode comportar ganancias en termos de benestar 
económico sempre que o grao de competencia entre distribuidores polo miúdo sexa 
suficiente e a mellora das condicións comerciais coas cales se abastecen de leite e 
outros produtos lácteos, especialmente as rebaixas de prezos, trasládense ata os con-
sumidores finais. Non obstante, a medio e longo prazo, os efectos son discutibles xa 
que este maior poder de compra pode ter efectos negativos nos incentivos a inverter e 
innovar das empresas transformadoras.

Tampouco se pode obviar, como xa se mencionou previamente, que o prezo que 
reciben os gandeiros polo leite cru pode depender, en boa medida, do prezo con-
seguido polo leite líquido por parte das empresas procesadoras nas súas negocia-
cións cos grandes distribuidores polo miúdo. Así pois, o grande poder negociador 
destes e a forte demanda de MDD, inflúen tanto no prezo que reciben as empresas 
procesadoras como no que estas pagan aos gandeiros. É dicir, o desequilibrio exis-
tente nas negociacións entre as empresas transformadoras e a gran distribución 
afecta indirectamente aos produtores de leite cru que ven como os transforma-
dores lles trasladan as reducións de prezos que lles esixen os grandes distribui-
dores polo miúdo.

Por outra banda, a redución do prezo final do leite con MDD para convertela nun 
produto reclamo pode levar a unha situación de venda a perda sobre factura por par-
te das empresas de distribución polo miúdo e, dado que estas reducións do prezo se 
repercuten a todas as fases da cadea produtiva, pode xerar tamén a venda a perda 
(obrigada) por parte das empresas transformadoras e dos gandeiros. De feito, esta é 
unha das principais queixas dos produtores de leite cru.



4.3.- O papel da administración pública: 
desenvolvemento normativo e actuación

No sector agroalimentario, de forma xeral, os diferentes grupos de presión (que se poden 
identificar, normalmente, con cada un dos elos da cadea produtiva) solicitan a actuación da 
administración pública co obxectivo de garantir ou mellorar as súas rendas no mercado. 
Esta presión pode ser considerada, ata certo punto, lóxica xa que quen fixa o marco no cal 
se desenvolven as relacións entre os integrantes dos diferentes elos e determina aquilo 
que está permitido e aquilo que non o está é, a miúdo, a administración pública.

Nestes casos, a necesaria intervención da administración pública pode xerar distor-
sións no funcionamento concorrenciai do mercado basicamente por dous motivos: (a) 
por unha parte, cando fai uso da súa capacidade reguladora, pode elaborar normas que 
non sempre son plenamente respectuosas cos principios de competencia e (b) da outra, 
pode actuar como facilitadora de acordos de prezos prohibidos pola LDC.

a) Actuación normativa da administración pública

Mediante a súa capacidade reguladora, a administración pública adoptou unha serie de 
normas que pretenden reforzar a posición negociadora do elo máis débil da cadea produtiva 
do leite mediante a súa coordinación e agrupación. Tanto no ámbito comunitario como es-
tatal, recentemente, levaron a cabo reformas normativas orientadas a mellorar a posición 
negociadora dos produtores a partir da creación de organizacións de produtores. Estas 
tería encomendadas a negociación do prezo do leite e outras condicións comerciais coas 
empresas procesadoras.

Neste sentido, no ámbito comunitario, aprobouse o Regulamento (UE) nº. 261/2012 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de marzo, que modifica o Regulamento (CE) nº. 
1234/200723 do Consello con respecto ás relacións contractuais no sector do leite e dos 
produtos lácteos. Esta norma estableceu que os contratos de entrega de leite cru podían 
ser negociados por unha organización de produtores recoñecida, sempre que se cumpri-
sen determinados requisitos, e deixaba a cada Estado Membro a facultade de impoñer ou 
non a contratación por escrito. Por outra banda, recoñecíase a capacidade das organiza-
cións aceptadas polos Estados Membros de elaborar contratos tipo.

A nivel estatal, o goberno español aprobou recentemente o Real decreto 1363/2012, 
do 28 de setembro, polo cal 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. Esta norma derrogou o Real decreto 460/201124 e inclúe o 
ordenamento xurídico estatal as novidades incorporadas polo Regulamento (UE) nº. 
261/2012 e polo Regulamento de execución (UE) nº. 511/201225 en aquilo que concirne 
ás relacións contractuais no sector do leite e os produtos lácteos.26

23. Regulamento (CE) núm. 1234/2007 do Consello, do 22 de outubro de 2007, polo cal se crea unha organización común de mercados 
agrícolas e establécense disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (Regulamento único para as OCM).

24. Real decreto 460/2011, do 1 de abril, polo cal se regula o recoñecemento das organizacións de produtores de leite e das 
organizacións interprofesionais no sector lácteo e se explicitar as decisións de España sobre a contratación no sector lácteo en 
relación coa normativa europea.

25. Recentemente aprobouse o Regulamento de execución (UE) nº. 511/2012 da Comisión, do 15 de xuño de 2012, relativo ás 
notificacións sobre as organizacións de produtores e as organizacións interprofesionais e sobre as negociacións e relacións 
contractuais previstas no Regulamento (CE) nº. 1234/2007 do Consello no sector do leite e dos produtos lácteos, que desenvolve 
os aspectos relativos ás comunicacións a realizar segundo aquilo que contempla o Regulamento (UE) nº. 261/2012.

26. Adicionalmente, existen outras iniciativas lexislativas do Ministerio de agricultura, Alimentación e Medio para o conxunto do sector 
agroalimentario na mesma línea1) o Proxecto de Lei de fomento da integración de cooperativas e doutras entidades asociativas de 
carácter agroalimentario e (2) o Proxecto de Lei de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria, que forma parte 
do “plan polo reequilibrio da cadea alimenticia”, e que ten como obxectivo mellorar a vertebración e o funcionamento da cadea 
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O Real decreto 1363/2012, na mesma liña establecida polo Real decreto 460/2011 e co 
obxectivo “de equilibrar a cadea de produción”, autoriza as organizacións de produtores 
recoñecidas para que negocien de xeito colectivo os termos dos contratos cunhas con-
dicións e limitacións perfectamente definidas. Ao mesmo tempo, establece a obriga de 
subscribir por escrito todos os contratos de subministración de leite cru entre produtor 
e trasformador e fixa os requisitos mínimos. Segundo o preámbulo da norma, o contrato 
no sector lácteo ten que ser considerado un elemento clave de cohesión e estabilización 
sectorial. Por outra banda, respecto das finalidades da Organización Interprofesional Lác-
tea, destaca a relativa á elaboración de contratos tipo27, que actúan como modelos aos 
cales as partes se poden adherir de xeito voluntario.

Agora ben, as medidas que as administracións públicas establecen vía actuación nor-
mativa tamén poden resultar problemáticas dende a óptica da competencia. Neste sen-
tido, a CNC pronunciouse sobre algúns dos aspectos que contiñan os proxectos normati-
vos dos reais decretos 460/201128 e 1363/2012 e concluíu, principalmente, o seguinte:

Real decreto 460/2011:

• Segundo a CNC, a regulación da obriga de formalizar contratos por escrito non 
formulaba problemas de competencia. De feito, nun sector como o lácteo, a 
obriga de formalizar os contratos por escrito e a determinación do seu contido 
mínimo poden axudar a eliminar posibles asimetrías de información, obrigar 
o comprador a acordar co vendedor un prezo e unha cantidade previos á data 
de entrega, equilibrar o desequilibrio negociador e contribuír ao respecto 
e control das condicións pactadas entre produtores e compradores. En 
particular, o proxecto de real decreto non concretaba o contido específico dos 
diferentes elementos contractuais mediante o establecemento de modelos 
de contrato tipo neste sector, limitándose a admitir que a Organización 
Interprofesional Láctea podería elaborar modelos de contrato tipo, os cales 
tiñan que ser compatibles coa lexislación comunitaria. En relación coa 
determinación dos elementos mínimos do contrato contidos o art. 11, a 
CNC non os considerou excesivos, xa que só se referían ao prezo, volume, 
prazo de entrega e duración do contrato. Finalmente, o artigo 11.3 establecía 
expresamente que todos os elementos do contrato tería que ser libremente 
negociados polas partes.

• Por outra parte, con respecto á posibilidade de que as Organizacións de 
Produtores (OP) e Asociacións de Organizacións de Produtores (AOP) 
negociasen, en nome dos seus membros, os termos dos contratos cos 
compradores de leite cru, e ao réxime dos acordos da Organización 

e conseguir un maior equilibrio nas relacións comerciais entre os seus diferentes operadores, evitando aquelas prácticas que 
favorecendo a unha parte, van en claro detrimento da fortaleza do conxunto.

27. A figura dos contratos tipos no sector agroalimentario introduciuse ao ordenamento xurídico a través da Lei 2/2000, do 7 de 
xaneiro, reguladora dos contratos tipos de produtos agroalimentarios.

28. Coa aprobación do regulamento (UE) nº 261/2012 engádese ao Regulamento (CE) nº. 1234/2007 o artigo 177 bis que establece 
no apartado 1 que “o artigo 101, apartado 1, do TFUE non poderá aplicarse a acordos, decisións e prácticas concertadas de 
organizacións interprofesionais recoñecidas que teñan por obxecto levar a cabo as actividades mencionadas no artigo 123, 
apartado 4, letra c), do presente Regulamento”. Non obstante, o apartado 4 do mesmo artigo aclara que “os acordos, decisións e 
prácticas concertadas se considerarán en calquera caso incompatibles coa normativa da Unión se: a) poden comportar calquera 
forma de compartimentación dos mercados na Unión; b) poden prexudicar o bo funcionamento da organización de mercados; c) 
poden orixinar falseamentos das competencia e non sexan indispensables para conseguir os obxectivos da política agrícola común 
perseguidos pola actividade da organización interprofesional; d) implican a fixación de prezos, ou e9 poden crear discriminación ou 
eliminar a competencia con respecto a unha parte considerable dos produtos en cuestión “.



Interprofesional Láctea, a CNC puxo de manifesto que a normativa de defensa 
da competencia, tanto nacional como comunitaria, resultaba plenamente 
aplicable a tales comportamentos, sen prexuízo da entrada en vigor do real 
decreto. Iso era así para que, a resgardo do resultado da reforma comunitaria29, 
non existía base xurídica para entender que estas condutas non estaban 
suxeitas á aplicación da normativa nacional e comunitaria de competencia.

• En relación coa negociación colectiva das organizacións ou asociacións de 
organizacións de produtores, pretendíase posibilitar a realización deste tipo 
de negociacións contractuais sen que lles resultase aplicable o artigo 101 do 
TFUE, sempre que o volume total de leite obxecto de negociación non superar 
un determinado umbral.30No obstante, a CNC recomendaba a introdución 
dunha salvagarda de tal forma que a autoridade nacional de competencia ou 
a Comisión Europea puidese decidir que as negociacións das organizacións 
de produtores non se levasen a cabo, mesmo aínda que non se superasen 
os umbrais referidos, se iso se consideraba necesario co fin de previr a 
competencia e evitar prexuízos en PYMES.31

• En relación co período mínimo de adhesión, o proxecto de real decreto esixía 
que os socios de cada organización de produtores se adherisen á entidade 
por un período mínimo de tres anos. Iso podía supoñer unha limitación á 
liberdade de empresa das organizacións de produtores e unha restrición das 
súas posibilidades de actuación.

Real decreto 1363/2012:

• En relación cos requisitos mínimos do contrato (artigo 11), considerábase 
a posibilidade de recorrer a unha Comisión de Seguimento creada no 
seo da organización interprofesional (OI) por diferenzas en relación coa 
interpretación do contrato. Neste sentido, a CNC considerou adecuada a 
inclusión no Real Decreto de determinadas cautelas en relación á composición 
e funcionamento desta Comisión de Seguimento que garantisen a súa 
independencia respecto dos operadores presentes no sector e que evitasen 

29. Coa aprobación do Regulamento (UE) nº 261/2012 engádese ao Regulamento (CE) nº 1234/2007 o artigo 177 bis que establece 
no apartado 1 que “o artigo 101, apartado 1, do TFUE non poderá aplicarse acordos, decisións e prácticas concertadas de 
organizacións interprofesionais recoñecidas que teñan por obxecto levar a cabo as actividades mencionadas no artigo 123, 
apartado 4, letra c), do presente Regulamento”. Non obstante, o apartado 4 do mesmo artigo aclara que “Os acordos, decisións e 
prácticas concertadas se considerarán en calquera caso incompatibles coa normativa da Unión se: a) poden comportar calquera 
forma de compartimentación dos mercados na Unión; b) poden prexudicar o bo funcionamento da organización de mercados; c) 
poden orixinar falseamentos da competencia e non sexan indispensables para conseguir os obxectivos da política agrícola común 
perseguidos pola actividade da organización interprofesional; d) implican a fixación de prezos, ou e)pueden crear discriminación 
ou eliminar a competencia con respecto a unha parte considerable dos produtos en cuestión.”

30. Coa posterior aprobación do Regulamento (UE) nº 261/2012 engádese ao Regulamento (CE) nº 1234/2007 o artigo 126 quater que 
establece no apartado 1 que “Os contratos de entrega de leite cru dun gandeiro a un transformador de leite cru, ou a un recolector 
no sentido do artigo 185 septies, apartado 1, parágrafo segundo, poderán ser negociados por unha organización de produtores 
do sector do leite e dos produtos lácteos recoñecida en virtude do artigo 122, en nome dos gandeiros que son membros desta, 
con respecto a unha parte ou a totalidade da súa produción conxunta” e no aparatado 2.c) que “As negociacións para unha 
organización de produtores poderán ter lugar sempre que, con respecto a tal organización de produtores: i) o volume de leite 
cru obxecto das negociacións non supere o 3,5% da produción total da Unión, ii) o volume de leite cru obxecto das negociacións 
producido nun Estado Membro determinado non supere o 33% da produción nacional total deste Estado Membro, e iii) o volume de 
leite cru obxecto das negociacións librado nun Estado Membro determinado non supere o 33% da produción nacional total deste 
Estado Membro”.

31. Coa posterior aprobación do Regulamento (UE) nº 261/2012 engádese ao Regulamento (CE) nº 1234/2007 o artigo 126 quater que 
establece no apartado 6 que “Non obstante o disposto no apartado 2, letra c), e apartado 3, aínda que non se superen os límites alí 
establecidos, a autoridade de competencia na cal faise referencia no parágrafo segundo do presente apartado poderá decidir, en 
cada caso concreto, que a negociación por parte da organización de produtores teña que reabrirse ou que non teña que realizarse 
en absoluto se o considera necesario para evitar a exclusión da competencia ou para evitar prexudicar gravemente ás PYME 
dedicadas á transformación de leite cru no seu territorio”.
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un uso ou difusión inadecuados por parte dos seus membros da información 
analizada.

• Con respecto ás limitacións das negociacións contractuais das organizacións 
de produtores (OP) e as asociacións destas (AOP), a CNC valorou positivamente 
que o apartado 2 do artigo 14 incorporase a posibilidade de que a CNC ou a 
Comisión Europea puidesen decidir que as negociacións das OP e AOP non se 
puidesen levar a cabo ou se tivesen que replanear se excluían a competencia 
ou prexudicaban gravemente ás PYMES dedicadas á transformación do leite 
(circunstancia que, por outra parte, se deriva do contido do artigo 126.quater 
do Regulamento (CE) nº 1234/2007).

• En canto ao deber de información, a CNC insistía en que, en relación coa 
garantía de bo uso da información recompilada que establecía o apartado 5 
do artigo 16, tería que constar no precepto as correspondentes salvagardas 
evitando o acceso a información desagregada a outros membros desta 
interprofesional.

• Por o que fai os acordos e prácticas concertadas da OI (artigo 18), a CNC 
consideraba necesario precisar os acordos, decisións e prácticas concertadas 
no sector lácteo que a OI podía levar a cabo xa que unicamente se realizaba 
unha mera alusión xenérica a esta posibilidade mentres que o Regulamento 
(CE) nº 1234/2007 limita esta posibilidade ás actividades mencionadas no 
seu artigo 123.c) que recolle as finalidades expresas das OI.

• En relación co período mínimo de adhesión ao OP, a CNC solicitaba unha 
xustificación da inclusión dun mínimo temporal de pertenza así como do 
umbral escollido de dous anos.

• En canto ás finalidades da OI Láctea, a CNC solicitaba que se mantivesen as 
cautelas existentes no Real Decreto 460/2011 en relación coa posibilidade 
de que a OI Láctea elaborase modelos de contratos-tipo que contivesen 
indicadores de mercado. En particular:”En caso de que estes modelos 
conteñan indicadores de mercado, terán que ser obxectivos e transparentes, 
non podendo, en ningún caso, ser manipulables ou encubrir a fixación de 
prezos mínimos”

• Por último, polo que respecta á produción mínima comercializádelle para 
poder constituirse nunha OP, a CNC opinaba que, en caso de que os umbrais 
resultasen demasiado esixentes, se xeraría un excesiva presión cara aos 
produtores para a súa integración en moi poucas OP ou, mesmo, nunha única 
dependendo da área xeográfica considerada. Non pode descartarse que o 
mercado xeográfico relevante sexa inferior ao nacional e, en consecuencia, a 
lóxica económica pode conducir aos produtores a organizarse en OP de ámbito 
rexional. Neste contexto, dependendo da capacidade dos produtores da rexión, 
o efecto incentivador dos umbrais fixados á concentración dos produtores en 
moi poucas OP será maior nuns mercados que noutros. Por este motivo, a CNC 
recomendaba que se se mantiña o mesmo umbral para cada categoría de leite 
para toda a Península, o órgano propoñente do proxecto do Real Decreto se 
tería que asegurar que tales umbrais non resultasen demasiados esixentes en 
relación co volume de produción total de ningunha rexión.



O máis recente intento normativo para solucionar algúns dos problemas que afectan 
aos mercados agrícolas é o Anteproxecto de Lei de Medidas para mellorar o funciona-
mento da cadea alimentaria. Este Anteproxecto acaba de ser informado en termos moi 
negativos pola Comisión Nacional da Competencia (informe normativo IPN 84/12) que 
considera que se trata dunha iniciativa destinada a disciplinar as relacións comerciais 
entre os operadores da cadea alimentaria dunha forma que resulta dificilmente compa-
tible coa eficiencia dinámica que é consubstancial ao bo funcionamento do sector e, en 
xeral, da economía.

b) A Administración pública como a facilitadora 
de condutas anticompetitivas

Aínda que a administración pretenda a mellora das condicións dos elos máis débiles 
da cadea produtiva ou queira garantir a supervivencia do sector, a intervención da ad-
ministración pública no mercado pode comportar, nalgunhas ocasións, infraccións das 
normas de competencia ao dar lugar á fixación indirecta de prezos.

Neste sentido, hai que ter presente a resolución do a CNC do Expediente 
S/167/09 Produtoras de Uva e Mosto de Xerez, do 6 de outubro de 2011,32 na cal 
se considera que a Consellaría de Agricultura e Pesca da Xunta de Andalucía foi 
responsable dunha infracción do artigo 1 da LDC e do artigo 101 do Tratado de 
Funcionamento da Unión Europea (TFUE), pola súa participación nestes acordos 
de fixación de prezos, dende setembro de 2002, ata como mínimo, xullo de 2007.

A Consellaría participou na adopción do Plan Estratéxico para o Marco de 
Xerez do 2 de setembro de 2002, baseado no acordo sectorial das organiza-
cións de Marco de Xerez, no cal produtores e bodegueiros fixaban os aprecios 
de uva e mosto para os seguintes catro anos. Así mesmo, asumiu a presiden-
cia e participou nas diferentes reunións da Comisión de Seguimento do Plan 
Estratéxico que se sucederon dende a súa creación ata polo menos, a reunión 
feita o 25 de maio de 2006, na cal se ratificou o acordo sectorial de 2006 para 
as campañas 2006 e 2007. Durante este tempo, a Consellaría velou para o 
axeitado cumprimento do acordo chegando a propoñer a súa revisión unha vez 
constatado o incumprimento por parte dalgún dos asinantes.

En concreto, a actuación da Consellería reunía elementos do que a doutrina 
comunitaria33 e, posteriormente, o Consello da CNC, denominou papel facilita-
dor. Se se extrapolan os criterios do Tribunal Xeral, a Consellería pódese consi-
derar responsable polo seu papel facilitador da práctica xa que contribuíu acti-
vamente á posta en práctica da conduta, existindo un nexo incuestionable coa 
vontade de participar na práctica restritiva; en efecto, pretendía contribuír co 
seu propio comportamento á consecución dos obxectivos comúns persegui-
dos polo conxunto dos participantes e tivo coñecemento dos comportamento 
ilícitos dos outros participantes.

En relación con este caso, o 17 de outubro de 2012 (SAN 4067/2012), a Au-
diencia Nacional (en diante, AN) vai fallar que “estimado parcialmente o re-

32.  www.cncompetencia.es/

33.  Sentencia do Tribunal Xeral (anterior TPI) do 8 de xullo de 2008, asunto T_99/04, KTreuhand/Comission.
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curso contencioso administrativo interposto polo Consello Regulador das De-
nominacións de Orixe Xerez-Xéres-Sherry Camamilla Sanlúcar de Barrameda 
e Vinagre de Xerez, [...] sobre a Resolución da Comisión Nacional da Compe-
tencia de data 6 de outubro de 2011, temos que declarar e declaramos non 
ser axustada a Dereito a Resolución impugnada en canto á sanción de multa 
imposta na recorrente, e en consecuencia, temos que anulala e anulámolo en 
este	extremo	deixando	sen	efecto	a	multa	imposta	á	recorrente,	confirmán-
doo nos seus prestantes pronunciamentos [...]”. A AN xustifica esta decisión 
no feito de que a imposición da sanción require non só a concorrencia do ele-
mento obxectivo - iso é, a conduta infractora, que quedou suficientemente 
acreditada- senón que é necesario que concorra tamén o elemento subxectivo 
sexa loito ou culpa.

A AN considera que a recorrente non tivo a conciencia de que o comporta-
mento realizado excedía das súas funcións e constituía unha conduta contra-
ria á libre competencia senón, todo o contrario, o seu comportamento revela a 
conciencia de estar a actuar dentro da legalidade; feito que implica a ausencia 
do elemento subxectivo do inxusto.34 Polo tanto, a AN estima parcialmente o re-
curso xa que a conduta xulgada é contraria á libre competencia pero a sanción 
imposta é contraria a Dereito por faltar o elemento subxectivo da infracción.

Outros casos nos que a intervención da administración pública no sector agroalimen-
taria foi cuestionada son: Cártel Sidra en Asturias (resolución do expediente S/0107/08 
do extinto TDC), Plataforma do Mexillón de Galicia (resolución do expediente S/0107/08 
de Consello da CNC) e Papa de Gran Canaria (resolución do expediente S/0637/11 do Con-
sello da CNC).

Así mesmo, á parte do feito de que a normativa xa prevexa esta figura, a administra-
ción pública levou a cabo actuacións tendentes a favorecer o uso do contrato tipo e de 
colaboración dentro da cadea produtiva o que, en opinión da Comisión Nacional da Com-
petencia formulou problemas dende a óptica da defensa da competencia:

En relación cos contratos tipos:

O Ministerio de Medio e Medio Ambiente, Rural e Mariño (actualmente, Minis-
terio de Agricultura, Alimentación e Medio) asinou un “acordo sobre contratos 
homologados no sector lácteo” cos principais representantes dos diferentes 
elos do sector leiteiro35 pero o Consello da CNC emitiu un informe36 no cal se 

34. A AN considera que a situación é confusa para que (e) a propia Resolución afirma que “Estamos ante unha conduta incardinada nun 
proceso máis amplo de acordos relacionados coa reconversión do sector vitivinícola de Xerez que inclúe un apartado relativo aos 
prezos a pagar para os transformadores e o prezo que recibirán os produtores... “, o cal implica admitir como razoable a posibilidade 
de certa indeterminación e falta de claridade dos diferentes aspectos nos cales a reconversión lexitimamente afecta, (ii) é 
explicitar na resolución do apoio aos Acordos adoptados de dúas Administracións, a Xeral do estado e a Autonómica da Andalucía 
e tamén é explicitar o recoñecemento que aos Acordos se lle deu unha gran difusión nos medios de comunicación, o cal implica 
unha absoluta ausencia de ocultación, un comportamento claro e aberto, que non se revela unha conciencia de antixuridicidade 
nos mesmo, senón ben ao contrario, reflicte que a conduta podía ser publicamente coñecida.

35. A Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), a Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros (UPA), a Asociación Agraria-
Novos Agricultores (ASAJA), Cooperativas Agroalimentarias, a Asociación nacional de grandes empresas de distribución (ANGED), 
a Asociación de Cadeas Españolas de Supermercados (ACES), e a Asociación española de Distribuidores, Autoservicios e 
Supermercados (ASEDAS).

36. Informe art. 26 acordo sector lácteo:www.cncompetencia.es/Inicio/Informes/Informessobrenormativa/tabid/76/default.aspx?ent
ryid=33442&command=coredownload&method=attachement



solicitaba a notificación do acordo á Comisión Europea para que fosen estas 
quen determinase se cumpría condicións necesarias para estar amparado 
polo artigo 176 do Regulamento (CE) núm. 1234/2007, ou ben se se tiña que 
analizar dende a perspectiva do artigo 81.1 do tratado Constitutivo da Comuni-
dade Europea (en diante, TCE) (actual artigo 101.1 do TFUE).

Segundo o Consello da CNC, o acordo mencionado presentaba algúns pun-
tos que podería ter efectos anticompetitivos: no primeiro punto establecíase o 
obxectivo principal do acordo consistente ao xeneralizar o sistema de contra-
tos homologados polo pagamento do leite e propoñíase utilizar como base un 
contrato tipo que se establecería por orde ministerial. En cada contrato indivi-
dual tería que constar unha serie de elementos como o prezo, a duración e as 
cantidades. En relación co prezo, establecíase que este sería acordado entre o 
gandeiro (subministrador) e a industria (comprador) a partir dun sistema de 
indexación; no segundo punto acordábase o tratamento favorable por parte de 
distribuidores no leite que tivese a súa orixe en provedores que cumprisen o 
contrato tipo citado no punto anterior; no quinto punto os distribuidores com-
prometíanse a sinalizar de forma destacada os produtos lácteos precedentes 
de explotacións gandeiras españolas; e o último punto establecía que o acordo 
se baseaba na previsión contida no artigo 176 de Regulamento (CE) por num. 
1234/2007.

Segundo a CNC, a priori, o acordo en cuestión non se podía acoller á exen-
ción considerada no artigo 176 do regulamento comunitario xa que: (i) nin for-
maba parte dunha organización nacional de mercados37, (ii) nin era necesario 
para conseguir os obxectivos que se establecen no artigo 33 do TCE, (iii) nin 
os asinantes do acordo eran só agricultores ou asociacións de agricultores ou 
de asociacións destas asociacións38 e (iv) o seu ámbito subxectivo era trans-
versal en toda a cadea de valor.

Adicionalmente, da literalidade do acordo non se podían extraer conclusións 
precisas sobre se este establecía ou non a obriga de aplicar uns prezos idén-
ticos ou daba lugar a unha fixación indirecta dos prezos ou a un prezo mínimo 
de venda: “en impoñer a adopción dun sistema de indexación pero non espe-
cificar	claramente	a	forma	de	implementalo,	non	queda	totalmente	desacer-
tado que este poida dar lugar a unha determinación automática do prezo, e 
constituír	dese	modo	unha	fixación	indirecta	de	prezos	á	fixación	dun	prezo	
mínimo de venda”.

Mesmo, a indeterminación con que estaban expresados os puntos 2 e 5 po-
día implicar un trato discriminatorio considerado como anticompetitivo. Con 
respecto ao tratamento favorable do leite que tivese a súa orixe en provedores 
que cumprisen o contrato tipo a CNC opinaba que “se esta implica a obriga-
toriedade de someterse ao contrato tipo establecido polo acordo para poder 

37. En concreto, o informe da CNC afirma que “non parece que un acordo puntual entre algunhas asociacións de distintos elos da cadea 
de valor da produción láctea, como é o caso, poida ser considerado como parte integral dunha organización nacional de mercados”

38.  A CNC afirma que “a composición dos asinantes do Acordo sometido en informe pon claramente de manifesto que non estamos 
en presenza dun acordo “de agricultores, de avocaciones de agricultores, ou de agrupacións destas asociacións que afectan 
na produción ao abano de produtos agrícolas”, isto é, dun acordo de operadoras nunha fase concreta da cadea de valor, xa que 
no mesmo interviñeron, sen contar á propia Administración, tanto determinadas asociacións produtoras, como asociacións 
industriais lácteas, así como asociacións da distribución comercial minorista”
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manter relacións comerciais cos distribuidores asinantes, tal comportamento 
podería ser susceptible de valoración en sede de defensa da competencia”. En 
canto á sinalización dos produtos lácteos procedentes de explotacións gan-
deiras españolas, afirmábase que “se isto implica un trato discriminatorio por 
parte dos distribuidores a favor das marcas que utilicen produtos lácteos a 
orixe dos cales sexan produtoras que respecten o Acordo, e en prexuízo daque-
les produtos lácteos a orixe dos cales se atope en produtoras españolas non 
asinantes do acordo ou en produtoras non españolas, tamén nos atopásemos 
ante prácticas susceptibles de ser consideradas anticompetitivas polo seu ca-
rácter discriminatorio”.

En relación cos protocolos de colaboración:

O 28 de setembro de 2012, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente asinou o “protocolo de colaboración para a mellora da eficiencia 
das cadeas de valor e comercialización do leite e os produtos lácteos” con 
representantes dos diferentes elos do sector leiteiro39..

No informe correspondente,40 a CNC destacaba que o protocolo podía contri-
buír a reforzar a integración das actuacións de todos os operadores da cadea 
en beneficio último do consumidor final e que se apreciaba un especial coidado 
para evitar incumprimentos da normativa de competencia. A CNC tamén ex-
presaba a súa conformidade tanto coas finalidades como co contido do acor-
do, que están centrados, principalmente, na sinalización ao consumidor final 
a calidade dos produtos e dos seus beneficios. A CNC concretaba que estas 
medidas son admisibles sempre que non deriven na fixación de estándares de 
calidade que impliquen barreiras de entrada non xustificadas e que, neste sen-
tido, non se apreciaban restricións significativas da competencia no protocolo.

O protocolo tamén procura que os axentes teñan un coñecemento das va-
riables relevantes no mercado. Neste aspecto, a CNC sinalaba que, baixo deter-
minados supostos, unha maior transparencia pode beneficiar aos operadores 
e aos consumidores finais pero alertaba de que hai que evitar que os datos que 
serven de base para a elaboración da información posteriormente difundida 
resulten accesibles para os operadores. Neste sentido, a CNC poñía de mani-
festo que o protocolo parecía establecer as cautelas axeitadas. Non obstante, 
en relación cos apartados 5, 8 e 9 das Liñas de Actuación, a CNC consideraba 
que tiñan que intensificarse aínda máis as garantías destinadas a evitar que 
a subministración de información supoña unha verdadeira posta en común de 
información comercialmente sensible. En relación coa Comisión de Seguimen-
to do protocolo, a CNC tamén observaba que teñen que reiterarse estas caute-
las relativas ao acceso á información.

Finalmente, en relación o apartado 12 das Liñas de Actuación, segundo o 
cal as asociacións representativas das empresas da distribución promoverán 
medidas para contribuír á valorización de produtos, por exemplo favorecendo 
unha maior presenza de produtos protexidos por denominacións de calidade 

39.  A Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios e Supermercados (ASEDAS), a Asociación de Cadeas Españolas de 
Supermercados (ACES), a Federación Nacional de Industrias lácticas (FENIL), Cooperativas agroalimentarias (CASA) e a asociación 
Agraria de Novos Agricultores (ASAJA)

40.  Informe art. 25. Protocolo de colaboración do sector lácteo.



e dos produtos rexionais, e acordar medidas para a mellora na implantación 
nos establecementos, o deseño e o envasado, as situacións no lineal, etc. Nas 
campañas de promoción, a CNC consideraba que un protocolo que asina a Ad-
ministración non tería que inducir a non comprometer o conxunto dos opera-
dores a desenvolver comportamentos que permitan unha discriminación di-
recta cara aos potenciais competidores.

05. 
Conclusións

• En Galicia, o procesamento e envasado do leite líquido atópase bastante 
concentrado mentres que a produción do leite cru está moi atomizada. Este feito 
dá lugar a que a maior parte dos gandeiros teñan un poder de negociación moi 
baixo ou inexistente en relación coas procesadoras que adquiren o seu leite cru. 
Debido ao tamaño das explotacións gandeiras en comparación coa dimensión das 
empresas transformadoras pero tamén a outros factores como a súa localización 
xeográfica ou o carácter perecedoiro do produto, xunto coa ameaza de perda da 
cota láctea, os produtores de leite cru teñen unha clara posición de debilidade 
nas súas relacións comerciais coa industria transformadora.

• En opinión da Comisión Nacional da Competencia, o desequilibrio ou a asimetría 
entre as partes contratantes na cadea alimentaria non é unha anomalía ou un 
fallo do mercado senón unha característica inherente a el. A este desequilibrio os 
operadores participantes no mercado van dando resposta dende un punto de vista 
dinámico adaptando a súa organización produtiva e mellorando a súa eficiencia 
(Comisión Nacional da Competencia, informe IPN 84/12, sobre o Anteproxecto de 
Lei de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria).

• Sen poñer en cuestión este principio xeral posto de manifesto pola Comisión 
Nacional da Competencia, principio que se debe ter moi presente á hora de regular 
as relacións comerciais entre os operadores da cadea alimentaria, hai que ter en 
conta que existen mercados nos que os desequilibrios e asimetrías se exacerban, 
con consecuencias especialmente graves para os integrantes máis débiles da 
cadea.

• Este desequilibrio reflíctese na inexistencia de contratos ou que estes, cando 
existen, sexan verbais, ou aínda que sexan escritos non se cumpran. Esta situación 
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comporta unha grande asimetría informativa en tanto que os produtores non 
coñecen con certeza as condicións comerciais que lles aplicarán ata que se cobra 
cun prazo de tempo vencido, e pode ocasionar que as condicións pactadas, en 
especial o prezo, non se acabe satisfacendo.

• Para paliar esta situación. A administración pública intentou favorecer o uso do 
contrato tipo, un modelo de contrato escrito pactado entre os representantes 
dos sectores produtor, transformadores e comercializadores homologado 
pola administración publica, co fin de que poidan axustarse os contratos de 
compravenda dos compradores e vendedores que o consideren oportuno. De feito, 
debido á aprobación do Real Decreto 1363/2012, os contratos no sector lácteo 
son, dende o 3 de outubro de 2012, de obrigado cumprimento. Non obstante, a 
existencia destes contratos non significa que haxa un equilibrio negociador debido 
á posición de privilexio das industrias.

• En relación coas alternativas de coordinación entre os produtores, ultimamente 
desenvolvéronse, tanto no ámbito comunitario coma en diferentes Estados 
Membros, diversas reformas normativas, como o Regulamento (UE) nº. 
261/2012 ou o Real Decreto 1363/2012, que teñen como obxectivo, fomentar a 
contraactualización e fortalecer o poder de negociación da produción mediante 
a creación de organizacións de produtores, que poidan negociar conxuntamente 
o prezo do leite ou outras condicións nas súas transaccións comerciais coas 
empresas procesadoras.

• Outro problema derivado desta situación de desequilibrio é que, tal e como foi 
posto de manifesto por gandeiros e sindicatos agrarios, podería existir unha 
repartición do mercado recompra de leite cru entre as empresas que recollen e 
envasan ocasionado polas dificultades dos gandeiros por cambiar de comprador. 
Algunhas empresas procesadoras teñen un monopsonio en determinadas zonas ou 
rutas que non permite aos gandeiros cambiar a outra empresa en caso de que non 
estivesen de acordo coas condicións comerciais que lles aplican, especialmente o 
prezo. Ademais desta catividade dos gandeiros, poderíanse dar acordos de prezos 
de compra do leite cru entre as empresas transformadoras. Esta estratexia estaría 
baseada no seguimento dun líder que é o que imporía o prezo de compra á baixa, 
pero se faría de forma rotatoria para dificultar o coñecemento desta práctica.

• Outro aspecto que condiciona de xeito importante a negociación das condicións 
de venda é a relación existente entre entregas de leite, a utilización de cota láctea 
asignada e a súa recollida para as empresas transformadores, xa que se estas 
optan por non recoller o leite como medida de presión ao gandeiro a consecuencia 
pode ser a perda total ou parcial da súa cota. Os gandeiros tamén reclaman 
que algunhas empresas transformadores importan leite cru dende Francia cun 
prezo inferior ao que reciben os gandeiros franceses e que este prezo, que é moi 
baixo, inflúe nos prezos que reciben os gandeiros galegos polo seu leite cru. Polo 
tanto, a importación de cisternas de leite, crua é outra estratexia que podería ser 
utilizada polas empresas transformadoras coa finalidade de reducir a capacidade 
negociadora dos produtores de leite cru e de premer nas condicións comerciais 
que llesos aplican.

• Por outra banda, a industria láctea tamén se atopa nunha situación desvantaxosa 
fronte ás principais empresas de distribución polo miúdo. En concreto, esta 
situación pode comportar fortes presións sobre o prezo, longos períodos de 
cobramento ou a esixencia de descontos por conceptos como a contribución aos 



gastos de publicidade. Coa introdución das marcas brancas, o distribuidor polo 
miúdo dispón dunha alternativa propia de aprovisionamento que pode utilizar 
para premer á alza as súas marxes brutas nas MF. Tamén se pode perseguir 
un efecto reclamo coa introdución de MDD baratas para fidelizar os clientes 
no establecemento, feito que reforza o seu poder de negociación en fronte da 
empresa transformadora láctea. Outra estratexia que poden utilizar para premer 
sobre as condicións comerciais na industria procesadora é a importación de leite 
envasado, principalmente de Francia. A curto prazo, esta situación pode comportar 
ganancias en termos de benestar económico sempre que o grao de competencia 
entre distribuidores polo miúdos sexa suficiente e as rebaixas dos prezos se 
trasladen ata os consumidores finais. Non obstante, a medio e longo prazo, este 
maior poder de compra pode ter efectos negativos nos incentivos a inverter ou 
innovar das empresas transformadoras.

• Ademais, o aumento do poder de negociación dos grandes distribuidores non só 
afecta nas empresas transformadoras senón que os gandeiros, que xeralmente se 
atopan nunha posición negociadora débil cos transformadores que lles compran 
o leite cru, tamén ven como lles trasladan as reducións de prezos que esixen os 
distribuidores polo miúdos ás empresas transformadoras como consecuencia do 
desequilibrio existente nas negociacións entre estes. É dicir, a forza negociadora 
dos grandes distribuidores trasládase, por indución cara a atrás, a través de 
toda a cadea produtiva ata chegar aos gandeiros produtores de leite cru.

• Nestas circunstancias nas que a distribución está moi concentrada e liderada 
por poucos grupos que empregan as súas marcas brancas para fixar prezos en 
sentido inverso ao resto dos elos da cadea, ponse en perigo a competitividade do 
elo máis débil, o sector produtor

• A redución do prezo final do leite no caso das marcas de distribuidor pode comportar 
vendas a perda por parte das empresas de distribución polo miúdo e, dado que 
estas reducións de prezo se repercuten a todas as fases da cadea produtiva, 
podería comportar que algunhas das empresas transformadoras e, sobre todo, os 
gandeiros, se visen obrigados a vender a perda.

• Finalmente, o feito de que os gandeiros se vexan obrigados, de forma 
sistemática, a vender o leite cru a prezos inferiores aos custos de produción, 
supón un indicio de que poderían estar a ser vítimas dun abuso da súa situación 
de dependencia económica respecto da industria transformadora.
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