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o p i n i ó n 

 O PREZO DO LEITE SEGUE SEN 
RECUPERARSE E A INDUSTRIA 
LÁCTEA […] ACUMULA UN 
PODER DE NEGOCIACIÓN 
CADA VEZ MAIOR FRONTE AO 
GANDEIRO

Días contados

Albert Poch
www.rediabogados.com

As recentes mobilizacións de 
agricultores en diferentes 
puntos da xeografía española 

veñen a visibilizar para moitos a tris-
te realidade que viven os profesionais 
do campo e a gandería, por culpa dos 
baixos prezos que perciben polos seus 
produtos, alimentos que todos con-
sumimos a diario sen preguntarnos 
polas condicións de traballo que fan 
posible que cheguen á nosa mesa.

A situación, con todo, non é nova, 
senón que vén arrastrando desde hai 
décadas nas que o sector primario foi 
minguando, da mesma forma que es-
vaecía o poder negociador respecto da 
industria e a gran distribución, que na 
actualidade son os que se reparten o 
beneficio e determinan a marxe –cada 
vez máis escasa– que lle corresponde 
ao produtor.

Só así se explica que teña que 
deixarse froita na árbore porque o 
prezo non compensa recollela ou que 
un produto de consumo masivo como 
o leite de vaca, do que España é im-
portadora porque a produción interna 
non cobre a demanda, estea a pagarse 
en 2020 a un prezo inferior do que se 
pagaba en 2000.

A situación, inasumible para moi-
tísimos gandeiros, tradúcese nuns 
datos de abandono arrepiantes, pos-
to que das case 60.000 explotacións 
de vacún leiteiro en activo que había 
en España no ano 2000, actualmente 
quedan xa menos de 13.000, o que 
supón que en 20 anos desapareceu o 
80 % de gandeiros do sector, na súa 
práctica totalidade, ganderías fami-
liares, que, ademais de levar a cabo 
una actividade económica esencial –a 
produción de alimentos–, daban vida 
ao mundo rural, xestionaban o medio 
forestal e, en definitiva, vertebraban o 
territorio.

A pesar diso, o prezo do leite segue 
sen recuperarse e a industria láctea, 
que en xullo de 2019 foi sancionada 
pola Comisión Nacional do Mercado 
e da Competencia (CNMC) por formar 
un cártel durante polo menos catorce 
anos (de 2000 a 2013) para repartirse 
o mercado de aprovisionamento de 
leite de vaca e pactar á baixa o prezo 
do leite, acumula un poder de negocia-
ción cada vez maior fronte ao gandei-
ro, convertido irremediablemente no 
elo máis débil da cadea.

Esta situación permitiu que a indus-
tria láctea obtivese un beneficio ilícito 
por un importe superior aos 820 mi-
llóns de euros e, a forza de repetirse a 
pesar das sancións da CNMC, volveuse 

crónica e incrementou a cifra dos da-
nos causados aos gandeiros.

E é que, máis aló de que o sector 
non soubo organizarse para gañar 
peso e poder negociador, tampouco 
se activaron os mecanismos legais 
existentes para proporcionarlle ao 
gandeiro unha defensa rápida e eficaz 
fronte ás situacións de abuso por par-
te da industria, o que xerou un clima 
de impunidade que non veu senón a 
agravar a desesperanza na que vive 
sumida o sector.

Tampouco axudaron as adminis-
tracións, que preferiron apostar por 
unha política de subvencións e plans 
de abandono, no lugar de empregar-
se sobre o terreo para impedir que 
se consolidasen prácticas comerciais 
que empobrecían o campo e que aca-
baron provocando que na actualidade 
ninguén queira traballar nun negocio 
raras veces rendible e que, nos pou-
cos momentos de descanso que per-
mite, contempla atónita en TV como 
a industria se anuncia como o mellor 
aliado do gandeiro. 

O esgotamento dos homes e e das 
mulleres que traballan no campo é 
cada vez maior e a indignación que 
estes días se palpa nas protestas que 
foron convocadas en diferentes ci-
dades españolas é o epílogo dunha 
forma de vida que ten os días conta-
dos porque, de seguir así, dentro de  
pouco non haberá agricultores para 
manifestarse: a España baleirada veu 
para quedar.  
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InnovacIón, 
compromIso 
y garantía

DIStrIbuIDoreS
para galIcIa,

aSturIaS y
 portugal

EncaMadora dE 
cubículos dE 
1.7 M3 y 2.1M3

batidor cEntríFugo  
EspEcial para arEna En 5,50M 
y 8M dE largo El prEcio Más 
coMpEtitivo dEl MErcado
pruÉbalo sin coMproMiso

arriMador dE raciÓn 
con cEpillo barrEdor

NoVEDaD

cEpillo barrEdor
con cazo dE 1.80, 2.20 y 2.40 M

PrEcIo sIN 

comPETENcIa

¡coNsúlTENos!

EXtEndEdorEs dE 
silo dE Ø 70, 90 y 100

astilladoras Hidráulicas
dE 12 a 25 tonEladas, 
HorizontalEs o vErticalEs

rodillo coMpactador 
silo con dosiFicador 
para consErvantE

arriMador autÓnoMo, 
ModElo galicia: El único En su 
catEgoría con cEpillo barrEdor.

NoVEDaD

DIsPoNIblE a 

corTo PlaZo

¡coNsúlTENos!
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