
La gestió tècnica i econòmica i la desaparició de les quotes 

El Ministeri d’Agricultura (MAGRAMA) ha publicat un informe sobre el sector lleter a Espanya, 

de novembre 2013, des de la cadena de valor fins el grau de satisfacció del consumidor, 

passant pels costos de producció, de transformació i de distribució. És un informe complet, 

almenys en aparença. El trobareu a la carpeta SECTOR LLETER del nostre web, i també hi 

trobareu el corresponent al mes d’octubre, que el considero interessant ja que explica la 

metodologia emprada.  

En la presentació de la xarxa RENGRATI diu que es tracta de registres comptables de granges 
reals, amb característiques similars que es tipifiquen per representar així el sistema de 
producció més comú a la regió en la qual s'ubiquen, quant a grandària, maneig i rendiment. 
Una  Galícia, una a Castella i Lleó i l’altra al Valle de los Pedroches. Alhora, diu que RENGRATI 
té la vocació de servir d'eina estratègica aportant informació veraç i actualitzada sobre costos 
de producció, rendibilitat, beneficis i punts d'equilibri, que serveixi de suport als sectors de 
boví de llet i carn i com a referència per a la presa de decisions pràctiques, ajudant a orientar 
en la direcció adequada el futur immediat d'aquests sectors. 

(http://www.magrama.gob.es/app/vocwai/ListadoDocumentos.aspx?lng=es&sec=SVC&tg=ren
grati&tipo=3) 

No obstant això, en el butlletí d’octubre de 2013, diu el següent: És important assenyalar que 
l'objectiu d'aquest treball és realitzar el seguiment de la situació econòmica de granges 
típiques concretes que formen part de la Xarxa RENGRATI, i com a tal no es pot extrapolar com 
una avaluació de la situació econòmica del sector de boví de llet a Espanya. 

Per una part RENGRATI és o ha de ser referència per a la presa de de decisions i per l’altra no 
podem extrapolar aquests resultats al sector. 

En llegir l’informe de novembre m’ha agradat la seva forma, s’inclou tot, i amb un cop d’ull es 
té a mà, des dels costos de producció fins el consum, i la balança d’importació i exportació de 
productes lactis. Però em costava creure que amb tres explotacions tipus  es pogués fer una 
anàlisi tan completa. Tota una vida buscant una aproximació a la realitat, intentant trobar la 
mostra representativa del sector productor, a través d’una variable adequada, i resulta que 
amb tres explotacions tipus ho tenim solucionat. A mi em costa de creure.  

L’any 1997 es va fer un estudi molt complet sobre els costos de producció arreu d’Espanya, la 
Generalitat, a través de l’IRTA, hi va participar (podeu saber, per la data, de quin color polític 
era el Ministeri i de quin la Generalitat). El document del treball realitzat el podeu trobar al 
web (Conceptes generals: Gestió tècnica i econòmica). No cal dir que la metodologia 
emprada, després de moltes deliberacions dels tècnics, en el meu criteri, molt solvents, va 
donar la pista a com fer la gestió econòmica de les explotacions, amb un pressupost molt petit 
i equilibrat dins l’entramat de l’administració, que només té diners per algunes coses. 

L’any 2006 la Generalitat va crear l’Observatori de la llet, i entre les seves funcions s’hi 
destacaven les següents (ho copio directament de la nota de premsa del Govern): 

• Recollir dades tècniques i econòmiques de les explotacions de vaques de llet.  
• Analitzar la situació del sector i les diferents problemàtiques que l'afecten.  
• Orientar l'assessorament públic i privat vers el sector.  
• Elaborar un sistema d'informació directa de les explotacions.   
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Alhora, el portaveu del govern va dir: El Govern preveu que aquest òrgan, el primer d'aquestes 
característiques a l'Estat espanyol, serveixi de model per crear altres organismes d'aquesta 

tipologia destinats a d'altres sectors agraris. El subratllat és meu.  

Per tenir una idea del sector lleter a Catalunya vàrem determinar que necessitàvem una 
mostra d’almenys 50 explotacions de vaques de llet. Des de llavors s’han vingut fent informes 
del sector productor.  

Tot i així, l’Observatori de la llet, com a organisme públic, es va derogar (DOG 27.182 DECRET 
336/2011, de 10 de maig), i es va fer amb el següent text: es deroga el Decret 267/2006, de 20 
de juny, de creació de l’Observatori de la llet dins del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. Cal dir també, dins de la dificultat intrínseca d’entendre el legislador, que l’esmentat 
decret 336/2011 deia: Les funcions atribuïdes als Observatoris que se suprimeixen per aquest 
Decret són assumides pel Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials. 
 
De moment, si bé l’Observatori de la llet no existeix, part de les seves funcions continuen 
vigents, sobretot per la voluntat dels tècnics compromesos amb la feina.  
 
El diumenge 8 de desembre de 2013 al diari EL PAIS, Vidal Maté feia palesa la necessitat d’un 
observatori del sector lleter a Espanya, arran de la pròxima desaparició de les quotes. Penso 
que si s’ha de fer amb tres explotacions no calen les escoles d’agrònoms. Es podrien estalviar.  
 
Les explotacions tipus van bé per fer-se una idea, però a dia d’avui s’ha de recórrer a una 
simplificació tan poc científica? En qualsevol cas, el més important és l’objectiu, si el que es vol 
és tenir una alarma per saber cap on va el sector, ja està bé així, si el que es vol és, tal com 
diuen a les intencions del RENGRAT, tenir una referència per a la presa de decisions pràctiques, 
ajudant a orientar en la direcció adequada el futur immediat d'aquests sectors, això requerirà 
d’una mirada més seriosa, tornant als orígens de 1997, i anar a la gestió tècnica i econòmica de 
les explotacions de vaques de llet. A les administracions públiques els hauria d’interessar 
dades i resultats reals, i a les explotacions fer la gestió econòmica, basada en la tècnica, per tal 
de poder avançar-se a la desaparició de les quotes. S’ha d’elegir entre tenir una guia per 
sobreviure i una eina de gestió. Si a Espanya hi ha entre 23.000 i 24.000 explotacions de 
vaques de llet s’ha der saber que fer la gestió tècnica i econòmica de cadascuna d’elles té un 
cost de 1.000€, i això és un cost que pot assumir el sector (0,391 ct./l), valor que 
correspondria, segons dades de l’Observatori de la llet, al cost de detergents i desinfectants. I 
si parlem de fer un observatori per a tot el sector lleter a Espanya, no passaria d’un cost anual 
de 250.000€ (per a l’any 1997 s’analitzaren 750 explotacions d’un cens de 90.500 
explotacions). No es tracta d’afinar gaire, els tècnics els tenim, les ganes de treballar també les 
tenim. Per les dates de realització d’estudis i informes, de creació i de derogació d’organismes, 
veiem que el causant dels retrocessos no és el color polític sinó la incompetència.  
 
  
 

   


