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4. Resumo da situación 
 

2. O paquete lácteo (Pedro Ramos) 

1. A industria láctea europea ante o paquete lácteo 

2. Evolución dos prezos do leite 

3. Gráficas e cadros. 

4. Conclusións da aplicación do paquete lácteo. 
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  1. Evolución das industrias   

• Nestlé, Larsa, Ley de centrais leiteiras 

• O leite UHT 

• Entrada na CEE 

• Crise de Larsa , nace Celta 

• Leyma  - Central Lechera Asturiana 

• Leyma – Lesa—Puleva -  Lactalis 

• Véndese Celta 

• Alimentos Lacteos. 

• Crise de precios no 2007 

• Situación actual, cadros e gráficos 
 



2000 2012 2016

Grupo Lactalis (*) 605 400 525

Capsa 240 322 365

Celta-Lactogal 225 276 326

Reny Picot 110 134 250

Leite Río 150 425 225

Feiraco-Clesa 150 120 145

Entrepinares 0 45 125

Pascual 230 112 95

Nestlé 100 80 85

Iparlat 0 28 65

Danone 60 56 30

Resto compradores 50 379 359

TOTAL RECOLLIDA 1.920   2.377     2.595     

EVOLUCIÓN DA RECOLLIDA DE LEITE EN GALICIA 

(Miles de toneladas)

Anos 

(*) O GRUPO LACTALIS no ano 2000, con 605 Miles de ton, inclúe a suma de  

LACTALIS (120), PULEVA (160),  LEYMA (250) e PRABASA (75) 

 





2012 2016 000 ton %

Lactalis S.A. Francia 2 840           1.000        160 19,0          

Capsa Base Coop. Asturias 2 730           850           120 16,4          

Iparlat Base Coop. País Vasco 380           450           70 18,4          

Celta-Lactogal Base Coop. Portugal 2 314           410           96 30,6          

Reny Picot S.A. Asturias 136           400           264 194,1        

Danone S.A. Francia 229           350           121 52,8          

Covap Coop Andalucía 209           300           91 43,5          

Pascual S.A. Burgos 400           400           0 -             

Entrepinares S.A. España 1 85             240           155 182,4        

Leite Rio S.A. Galicia 4 425           225           -200 47,1 -         

Nestle S.A. Suiza 1 165           200           35 21,2          

Feiraco-Clesa Base Coop Galicia 3 120           145           25 20,8          

Resto compradores Varios España 2.228        1.860        -368 16,5 -         

TOTAIS 6.261     6.830     569 9,1            

(*) Datos aproximados, pero marcan tendencias

Evolución na recollida das industrias mais importantes que operan en España (*)

Industria Tipo 

sociedade

Orixe Nº Fábricas 

en Galicia

Recollida en  España 

(000 ton)
Variación 2016/2012



EMPRESAS Galicia España
Galicia 

/España (%)

Lactalis 525 1.000            52,5           

Capsa 365 850                42,9           

Celta-Lactogal 326 410 79,5           

Reny Picot 250 400 62,5           

Covap 0 300 -              

Leite Río 225 225 100,0         

Feiraco-Clesa 145 145 100,0         

Entrepinares 125 240 52,1           

Pascual 95 400 23,8           

Nestlé 85 200 42,5           

Iparlat 65 450 14,4           

Danone 30 350 8,6              

Outros compradores 359 1860 19,3           

TOTAL RECOLLIDA 2.595           6.830            38,0           

  RECOLLIDA DE LEITE NO  ANO  2016 (Miles de ton)





 En Galicia temos un líder claro que é Lactalis.    

 A que parece estarse convertendo na verdadeira industria que aposta pola produción 

galega é Capsa que recolle en Galicia mais do 40 % do seu leite e aumentando.  

Parece que unha alianza de Capsa con Lactogal podía ser unha gran alternativa ao 

dominio esaxerado que previsiblemente vai ter Lactalis.    
 

 Empresas como Reny Picot e Leite Rio,  aínda teñen unha importante parte do Leite 

galego. Río, parece estar en caída libre, non é doado verlle o seu futuro. Reny Picot 

ten as mellores torres de secado da península e está moi ben situada para concorrer 

aos mercados internacionais.   

 Debemos contemplar con moito interese a consolidación da empresa Entrepinares e 

o anunciado de Goodleit para Teixeiro 

 

RESUMO DA SITUACIÓN DA INDUSTRIA EN GALICIA  



 Parece complicada a viabilidade dos  novos proxectos anunciados en Galicia de base 

cooperativa. Estamos nun mercado inmensamente maduro e entrar nel faise difícil.  

 Non se ven  ameazas de quebras de empresas que deixen de pagar o leite como pasou 

noutros momentos.  
 

 Os primeiros compradores sen estrutura están máis asentados (relación máis estable) en 

cada industria.  

 Algunha empresa que chegou a ter un gran volume de recollida e que podía ser unha 

ameaza, vai perdendo posicións en favor de outras máis interesantes.  
  

Conclusión final: 

Estamos ante un gran éxito da produción e varios fracasos industriais, pero ante todo un 

balance xeral positivo, que nos permite extraer conclusións que nos deben servir para mellorar  

o futuro. 

RESUMO DA SITUACIÓN DA INDUSTRIA EN GALICIA  



. 

1. A industria láctea europea ante o paquete lácteo 

2. Evolución dos prezos do leite 

3. Gráficas e cadros. 

4. Conclusións da aplicación do paquete lácteo. 

 

O PAQUETE LÁCTEO  



 

 

 A INDUSTRIA LACTEA EUROPEA CARA AO REMATE DAS COTAS O 31.03.2015 
¿Cómo se prepararon na UE  as industrias  dos principais países productores para o  fin das cotas (2012-2014)? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A industria láctea europea investiu desde o ano 2012 e ata xuño de 2014,  5.500 millóns de euros. O 48,5% son 
investimentos destinados á produción de leite en po para darlle saída nos mercados internacionais. 

 



Evolución dos prezos do leite en Galicia, España e UE desde Xaneiro 2014 a Septembro 2017 
(€/100 quilos) 

  

Fonte: MMO Serie histórica de precios- FEGA Declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche e elaboración propia  



             Evolución de prezos (€/100 quilos) 2014 -2017 en Galicia, España, Media UE -28 e países  
                                                              con alto investimento no sector    
             Fuente: MMO Serie histórica de precios- FEGA Declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche.       



Obrigatorios
Duración 

mínima 

Nº 

Produtore

s 

Entregas 

anuais  

(Miles 

ton)

Miles de ton

% das 

entregas 

totais

Alemania 21 Non 5 143 11.158 33%

Francia 18 Si 5a 200 60 36 2.689 11%

Italia 8 Si 6m 5 3 32 3

España 4 Si 1a 200 6 200 4%

FONTE: Elaborado por TERRA E LEITE a partir do Informe da ComisiónEuropea sobre o paquete lácteo de 13.06.2014

A APLICACIÓN DO PAQUETE LÁCTEO NALGÚNS ESTADOS DA UNIÓN EUROPEA 

% Produción 

UE

Contratos  

Organizacións de produtores lácteos (OPL) 

Estrutura mínima

OPL 

Constituida

s 

Entregas negociadas en 

2013
Volume 

negociado 

colectivamente 

(x1000 t)

Portentaxe 

aproximado das 

entregas do EM

Volume 

negociado 

colectivamente 

(x1000 t)

Portentaxe 

aproximado das 

entregas do EM

Alemaña 14.249            45% 13.253            42%

España 840                 13% 621                 9%

Francia 4.469              18% 5.171              20%

Reino Unido -                  820                 5%

2014 2015

Estado Membro

Entregas de leite en 2014 e 2015 baixo contrato 

negociado colectivamente

Fonte: Informe da Comisión de 24.11.2016 sobre a situación do mercado do leite e o paquete lácteo



           Fonte: Fega, Clal.it. Elaboración propia 



              Conclusións da aplicación do paquete lácteo  

• Os resultados, ata a data, parece que demostran que non basta con publicar unha normativa 

oficial e moito menos unha normativa oficial que actúe en contra da lóxica dos mercados, como a 

derivada da aplicación do paquete lácteo en España. 

• Esta interpretación “tan restritiva” da normativa europea, lonxe de favorecer, prexudicou e parece 

que prexudicará, no medio e longo prazo ao produtor na mesma medida que á industria. 

• Os contratos, tal como están establecidos en España, bloquean ao sector e deixan ao gandeiro 

sen posibilidades de negociación e de movemento.  

• As OPL despois de anos en marcha non acadaron o papel esperado. 

• Como resultado, o prezo do leite en España e en Galicia nos últimos anos está fóra dos mercados 

internacionais, unhas veces por arriba e outras por abaixo, pero sempre fóra do mercado 

internacional. 



          PROPOSTAS PARA A REFLEXIÓN SOBRE O FUTURO 

 Precísase dun plan estratéxico que contemple o sector lácteo no seu conxunto: Produción, industria e distribución.  

  Os gandeiros deben producir o que demande o mercado, e as industrias implicarse en vertebrar a cadea láctea, 

esixindo ás administracións e condicionando á Distribución.  

 Os gobernos deben sentar as bases para o desenvolvemento do sector, favorecendo a mobilidade de terras e a 

instalación de industrias potentes, así como garantir o cumprimento de boas practicas  en toda a cadea e apostar polas 

industrias viables e pola profesionalidade dos gandeiros. 

 Tanto os gobernos coma a oposición deben darlle ao sector primario e especialmente ao lácteo a importancia que ten e  

crear un marco estable, en consonancia co que pasa no mundo  para defendérmonos nos mercados próximos e non 

quedar descolgados dos de máis lonxe e dos emerxentes. 

 Nun sector tan desestruturado como o de España, os gobernos deben de asumir un protagonismo moito mais sensato, 

tendo en conta que a solución aos problemas de mercado, non sempre se resolven con normativa que nos afaste dos 

mercados internacionais cos que temos que competir.  

 



          PROPOSTAS PARA A REFLEXIÓN SOBRE O FUTURO    

 A aposta polas grandes empresas favorece o desenvolvemento de proxectos locais de alto valor engadido 

como os queixos das D.O., produtos ecolóxicos, artesanais, etc.  

 Se o gran mercado peninsular segue sendo  o leite líquido, con el débese  gañar diñeiro para poder 

diversificar cara a  produtos con máis valor. O leite líquido non pode seguir sendo a ferramenta da 

distribución para traspasar valor a outros produtos. 

 É imprescindible a redución das asimetrías existentes nas negociacións produtores-industria-distribución. 

Mentres se manteñan estas asimetrías vai resultar moi difícil a aplicación de índices nos contratos entre 

gandeiros e industria. 

 É necesario un maior compromiso da distribución e da industria para  compartir cos produtores as 

revalorizacións que se obteñan dos prezos de cesión. 

 Maior flexibilidade na constitución das OPL para que sexan realmente eficientes na negociación dos 

contratos.  

 Precísase dun compromiso real da distribución na valorización do leite e dos produtos lácteos. 


