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Característiques de la llet amb implicacions econòmiques

• Producte bàsic, amb alt valor nutritiu
• Altament perible.
• Exigent en termes de sanitat alimentària.
• Requereix un processat immediat, dependència dels grangers d’una central 

elaboradora.
• Es comercialitza principalment com a commodity, sovint com a producte 

reclam.
• Es la primera matèria per a la producció de derivats mot apreciats, 

principalment formatge.
• Altrament les empreses làcties estan fent un esforç per a diferenciar-se amb 

diferents estratègies de qualitat.
• La llet ha estat sempre un producte molt intervingut (en preus primer, en 

quotes després) fins ara que s’han alliberat les quotes, tot i que segueix rebent 
ajuts.

• Actualment el consum està afectat per diverses orientacions dietètiques en 
contra que emfatitzen temes com  intoleràncies a la lactosa o alts continguts 
en greixos.

• Estan sorgint productes “substitutius”: “llet” de soja, civada...



Fotografia econòmica del sector des de la visió de Catalunya

• La llet és en Valor Net de la Producció el primer aliment del món.

• Catalunya al 2017  va produir 746.868 tones de llet crua a l’any. El 
10,64 % de la producció espanyola.

• Europa va produir 158.155.931 tones de llet crua de les quals 
Espanya en va produir el 4,4%

• La industria làctia catalana aporta el 4 % del volum de negoci de la 
indústria alimentària

• Catalunya compta amb importants factories làcties, tanmateix 
majoritàriament amb seu fora de Catalunya (sobretot  França)

• El saldo comercial en productes lactis a Catalunya és molt 
deficitari, sobretot en formatges



Principals productors mundials de llet



Evolució dels preus de llet crua 2005-2018

La llet a Espanya tendeix a tenir uns preus per sota de la 
llet francesa, fet que en els darrers temps s’ha accentuat.

Respon això a una estratègia propiciada pel domini 
exercit per les centrals franceses Lactalis i Danone ?



Concentració a la llet



Comerç exterior  de Catalunya  llet i altres lactis



Comerç exterior de Catalunya de formatge 



Importacions i exportacions de productes lactis a Catalunya

Informació en milers d’euros



Evolució del consum de llet a Catalunya

De 2005 a 2017: 

- 22,5 % consum de llet

+  9,3 % consum derivats

Consum per càpita en litres/kg

De 2005 a 2017: 

- 15,4 % consum de llet

+ 17,7 % consum derivats

Consum per càpita en euros



La llet un producte tradicionalment intervingut a Europa

1958 – 1984 – Preus subvencionats

1984 – 2015 - Quotes lleteres

2015...  Resten ajuts acoblats

S’ha incrementat 
moderadament la producció 
de llet.

Però no s’ha produït un 
desplaçament important de la 
producció cap al nord, tal com 
es temia.  



Del paquet lacti a la llei de la cadena alimentària
Paquet lacti UE 2012
• Contractes obligatoris dilatats en el temps,
• Possibilitat que els contractes estiguin indexats a indicadors objectius acordats.
• Possibilitar que el sector productor pugui negociar col·lectivament els preus, com a 

excepció a les normes de competència.

Acord 23 de setembre de 2015 per a l’estabilitat i sostenibilitat de la cadena de valor del 
sector de vaquí de llet”
• Mesures per a valorar la llet i derivats,
• Mesures per evitar que sigui utilitzat com a producte reclam.
• Es promou la compra de llet fresca,
• Es promou la identificació de l’origen de la llet.
• S’acorda facilitar al Ministeri les dades dels preus nets de venda de llet per part de totes les 

industries, fet que busca millorar la transparència a partir d’un tractament estadístic de les 
dades, per més que es preservi la confidencialitat.

• Es promou el paper de les cooperatives i se’n incentiva la seva fusió.

Decret de la Generalitat de Catalunya de 17/07/2018  de venta directa de llet crua



La Llei de la Cadena Alimentària

“Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentària
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Moltes gràcies !!!


