
 

 

 

Essencial durant la pandèmia però qui han guanyat més diners són les 

cadenes de distribució 
 

 

Segons l'informe elaborat pel Departament d'Agricultura dels Estats Units a finals de 

març passat, els consumidors espanyols van gastar 3.700 milions més en el supermercat 

que el 2019, fins a arribar gairebé als 96.000 milions d'euros, fet que suposa un augment 

del 6,4 % de la despesa en aliments i begudes a nivell estatal. 

 

D'altra banda, la bretxa de preus productor - consumidor, és la més alta en els últims 6 

anys. És bo per a tots que hi hagi empreses a Espanya que funcionin bé, però és evident 

que el negoci de l'alimentació és pròsper fins i tot en les crisis i és injust que aquesta 

prosperitat no arribi també en una part equitativa als agricultors i ramaders. 

 

Les dades que confirmen aquest fet són els d'Eurostat, que indiquen que els preus pagats 

pel consumidor en 2020 es van situar de mitjana 7,9 punts per sobre dels preus de 2015, 

mentre que els preus pagats als productors a penes es van situar 2,1 punt per sobre. Això 

situa la bretxa de preus entre el consumidor i el productor en els 5,8 punts, la més alta 

dels últims sis anys. 

 

En aquest sentit, cal que es defineixi la posició de domini en la Llei de Cadena 

alimentària i així evitar que les grans corporacions abusin de la seva posició de força 

econòmica, assegurant una competència efectiva. 

 

També es pot proposar als diferents grups de l'espectre polític que proposin 

modificacions a la Llei pel que fa a la definició de la revenda amb pèrdues, l'ampliació 

de l'abast de la Llei i la transposició correcta a nivell estatal de la Directiva Europea 

sobre pràctiques deslleials. "Serem inflexibles en aquest últim punt" adverteixen des de 

l'organització, que acudirà a Brussel·les si és necessari perquè això sigui així. 

 

Serà convenient també seguir atentament les votacions dels grups a les esmenes sobre la 

Llei de la Cadena Alimentària a la Comissió d'Agricultura de Congrés, que 

previsiblement tindran lloc en aquests dia i que suposen un pas crucial per millorar la 

posició dels agricultors i ramaders en les negociacions. 

 

 

Jesús Domingo 

 

 

E: 10/05/2021 


