
AJUDES AL SECTOR LLETER I MALA PRAXIS  

El BOE acaba de publicar un RD (849/2015) on es regula una ajuda per al sector lleter, 

arran de la crisi de preus i de la supressió de les quotes. Sense entrar a analitzar els 

llindars establerts per als càlculs que s’han de fer per tal de tenir dret a la subvenció, sí 

que voldria advertir de que el procediment d’obtenir els llindars no sembla gaire 

ortodox.  

El Ministeri d’Agricultura als anys 97/98 va impulsar i realitzar un estudi, molt 

exhaustiu, de costos en el sector lleter, amb participació de les CCAA. D’aquell estudi 

va néixer un mètode de fer la gestió econòmica, amb una nomenclatura clara i senzilla, 

que moltes CCAA van adaptar i en algunes d’elles s’hi va dur a terme. A Galicia segur, a 

Catalunya també. Aquí des de 2006 , any de creació de l’Observatori de la llet, hi ha 

dades i resultats de la gestió econòmica del sector, de cada any, i són reals i 

representatives. No s’entén el recurs a un sistema d’explotacions típiques, obsolet i 

acientífic, per obtenir els llindars de rendibilitat. A més a més, les dades s’extreuen de 

només tres explotacions per a tot el sector a Espanya. Aquest procediment, avui per 

avui, és immoral atès que ja es tenen les dades i resultats del sector, any rere any. Com 

sabem que són explotacions típiques les escollides? Què vol dir típica? La mateixa 

terminologia és confusa; si almenys fossin explotacions tipus, podríem entrar a discutir 

les que mereixen o no aquest qualificatiu.  

Tampoc s’ha de donar la culpa als polítics de tot, és massa fàcil. Els càrrecs tècnics i de 

gestió del Ministeri i de les CCAA podrien fer alguna cosa i advertir al que pren 

decisions que existeixen dades reals i que representen el sector, i que obtenir-les té un 

cost, que es paga amb diners públics. Quin cost té la Red Nacional de Granjas Típicas 

(RENGRATI)? Què ens aporta si ja es disposa de dades reals? Potser serveix per 

contrastar la realitat? O aquesta realitat és una qüestió metafísica? 

Curiosament, ara que Internet posa tot a l’abast de tothom, menys el sentit comú, ara 

que tots els organismes tenen el seu web, sembla que la desinformació és major.  

Una mica de rigor no n’hi sobraria, almenys per “aparentar allò que no som” 
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