
 

 

Avui costa 4 cèntims més produir un litre de llet 
     

 

 

L'escalada de preus de les matèries primeres que es fan servir en l'elaboració dels 

concentrats de l'alimentació animal, està duent a les explotacions de boví de llet a una 

situació econòmica molt compromesa, abocant a una descapitalització i fins i tot a un 

possible tancament. Les matèries primeres que es fan servir en la fabricació dels pinsos, 

tant les que aporten energia com les que aporten proteïna, estan en nivells històrics de 

preus i no hi ha expectativa que en un curt termini reprenguin la normalitat, el que està 

suposant una sagnia econòmica per al sector ramader en general i per al de la producció 

de llet en particular. 

 

El problema dels ramaders és que no tenen capacitat per negociar amb les indústries, 

que al seu torn estan pressionades per la gran distribució, de manera que arrosseguen 

preus que ja eren poc remuneradors abans de el inici de la pujada de les matèries 

primeres dels pinsos. 

 

Aquesta situació es ve a sumar a la que s'ha denunciat reiteradament, que és que des de 

l'any 2016 les centrals lleteres paguen al ramader espanyol una mitjana de 3-4 cèntims 

menys per litre del que els paguen als ramaders de països excedentaris i exportadors 

com Alemanya o França. 

 

D'altra banda, l'alimentació representa una mitjana del 55 per cent dels costos de 

producció de el litre de llet, i amb l'actual pujada de preus, produir un litre de llet avui 

costa quatre cèntims d'euro més que al mes de setembre de el passat any. Segons 

indústries, ramaders i zones de producció el preu de la llet ha romàs estable en una 

forquilla entre 32 i 34 cèntims d'euro. 

 

Les institucions demanen a les indústries que es comprometin amb la permanència de el 

sector, i a les administracions que impulsin una negociació de preus que garanteixi 

l'equilibri en la cadena de valor. 
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