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El final de les quotes a la producció de llet implicarà que deixarà d’haver-hi una regulació del 
mercat, si bé d’altres quotes, ja presents, prendran més protagonisme: el mercat actuarà sobre 
la producció, de manera més liberal, i la quota de la terra o mediambiental limitarà la càrrega 
ramadera, a menys que hi hagi compensacions entre territoris. 
 
Partim d’un fort desequilibri en el sector (productor, indústria, distribució), i no es preveu, a 
curt termini, cap canvi en la seva dinàmica. La distribució continuarà marcant el pas a la 
indústria, i aquesta, de retruc al productor, ja que no compra si no té assegurada la venda a la 
distribució. 
 
La indústria transformadora, majoritàriament ja en mans de capital multinacional, segueix 
atomitzada, i amb la llet de consum líquida, sense valor afegit, com a principal producte (32% 
del mercat lleter en valor), seguit del formatge (29%) i la llet fermentada (25%), i any rere any 
veu com la quota de mercat, en volum i en valor, passa a la marca de la distribució, MDD (més 
del 60% en valor de mercat). En canvi, el segment de productes industrials, llet en pols, greixos 
butírics, caseïnats, etc., productes diversificats i amb valor afegit, no són presents al sector 
lleter espanyol. El consum de llet bàsica continua decreixent des de fa anys, sobretot a les 
grans ciutats, en favor d’altres productes, més innovadors, més “saludables”, més divertits de 
consumir o simplement, més de moda. 
 
L’objectiu és clar, produir i processar la millor llet al millor preu per poder ser competitius en 
els mercats interiors i internacionals. El futur passaria inequívocament per crear un gran i únic 
grup empresarial ibèric capaç de ser competitiu amb la indústria dels països del nord.  
 
Si no es fa així, els inevitables excedents de llet passarien a un mercat B de llet SPOT, amb una 
doble conseqüència: els preus de la llet estructural es depreciaran i les centrals compraran 
més llet a la carta, en funció de les seves necessitats estacionals, en detriment dels contractes 
fixes amb els seus clients. En definitiva, més inseguretat i inestabilitat en el sector productor. 
Un altre perill pot ser la implantació d’empreses externes al sector, possiblement lligades a 
grans superfícies o indústries, que competirien directament amb el sector, tal com el coneixem 
ara. 
 
Pel que fa al sector productor, el resum seria «canvia l’escenari es mantén la mateixa recepta»: 
gestió integral i integrada de l'explotació, amb suficient base territorial farratgera. Els canvis ja 
fa temps que succeeixen i, possiblement, s’acceleraran. Continuarà baixant el nombre 
d’explotacions, ja que el principal problema continua i continuarà sent la manca de relleu 
generacional, circumstància que afecta sobretot a les explotacions de petita dimensió.  
 
El que sembla clar és, que per tal que una explotació de vaques de llet funcioni, al seu darrera 
hi ha d'haver mà d'obra familiar, i pel que fa a la dimensió, aquesta vindrà marcada per la 
gestió que en faci el productor, sempre complint amb la normativa vigent. Les petites 
explotacions que transformin i facin venda directa i/o lliurin la seva llet a una cooperativa 
transformadora, podran tirar endavant. Les explotacions grans, en principi en millor posició, 
hauran, no obstant d’estar ben gestionades – costos de producció ajustats, compliment de les 
normes de sostenibilitat, produir farratges de qualitat excel·lent, valorar les possibles 
oportunitats que ens ofereixi el territori quant a subproductes-. En definitiva, el límit d’una 
explotació és el titular de la mateixa, i la supressió de les quotes no només és la possibilitat 
d’augmentar la producció –més vaques, sistema més intensiu- sinó que també és la possibilitat 
de racionalitzar el sistema productiu, començant per l’alimentació, fent que la producció 
depengui d’allò que tens: farratges, subproductes a l’abast i bé de preus. 

 


