ORGANIZACIÓNS DE
PRODUTORES DE LEITE
• Real Decreto 95/2019
• Fluxos de negociación
Juan José Cerviño Varela
Servizo do Sector Lácteo e Mercados Agrícolas

NORMATIVA
EUROPEA:
• Regulamento (CE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17
de decembro, polo que se crea unha organización común de mercados agrícolas
e polo que se derrogan os Regulamentos...
• Artigo 209: sobre a compatibilidade dos acordos, decisións e prácticas concertadas
adoptadas.

NACIONAL:
• Real Decreto 95/2019, do 1 de marzo, polo que se establecen as condicións de
contratación no sector lácteo e regúlase o recoñecemento das organizacións de
produtores e das organizacións interprofesionais no sector, e polo que se
modifican varios reais decretos de aplicación ao sector lácteo.
• Normal: 200.000 Toneladas
• Denominación Calidade e Illas: 10.000 Ton.

AUTONÓMICA: (pendente de derrogación)
• DECRETO 112/2011, do 3 de xuño, polo que se regula o procedemento de
recoñecemento e rexistro das organizacións de produtores de leite na
Comunidade Autónoma de Galicia.
• Normal: 200.000 Toneladas + 1.000 produtores
• Denominación Calidade: 10.000 Ton. + 50 produtores

DEFINICIÓNS
OPL:
• só constituída por produtores (con ou sen mandato)
• sen ánimo de lucro
• varias especies
• asociacións de OPL
• poderán alcanzar acordos, decisións e prácticas concertadas
que se refiran á produción ou venda de produtos lácteos ou a
utilización de instalacións comúns
• non poderán alcanzar acordos, decisións e prácticas
concertadas que conleven a obriga de cobrar un prezo
idéntico o por medio dos cales quede excluída a competencia

DEFINICIÓNS
MANDATO:
• vinculante
• 100% volume producido
• 2 anos mínimo (prorrogase indefinidamente)
• exclusivo: o socio non poderá negociar individualmente
•
PRODUTOR:
• titular dunha explotación con clasificación zootécnica de leite
ou mixta, dedicada á produción láctea para a venda
• Cambio de titularidade  Alta de novo socio
• 1 produtor / 1 Rega  1 OPL
• 1 produtor / 2 Regas  1 ou 2 OPL

FUNCIÓNS
Concentrar oferta
Función principais
Comercialización

Levar a cabo

Funcións accesorias
(alomenos 1)

Planificar e axustar
a produción á
demanda:

cantidade e
calidade
Optimizar custos de
produción e
estabilizar prezos de
produción

OBRIGAS
ESTATUTOS: contido mínimo obrigatorio
• Posibles contribución financeiras dos socios
• Normas de control democrático
• Admisión de novos membros
• Prazo mínimo de renuncia dos socios
• Externalización de actividades
• Sancións aos socios
•
•
•
•

Período mínimo de adhesión (2 anos)
Volume de leite comprometido
Impagos de cotas
Outras

OBRIGAS
REQUISITOS ALTA DE NOVAS OPL:
• Documentación: Estatutos, listado de socios, Memoria das
funcións a desenvolver
• Rexistro en PROLAC
REQUISITOS OPL EXISTENTES:
• Prazo de 6 meses para adaptación (máx. 04/09/2019)
• Estatutos adaptados
• Memoria inicial das funcións a desenvolver

OBRIGAS
COMUNICACIÓNS:
• modificacións nos datos do rexistro: 15d (altas/baixas/modif.)
• antes do 15 abril: MEMORIA ANUAL (nivel de consecución das
funcións da OPL durante o ano anterior)
• antes do 31 de xaneiro: leite realmente negociado durante o
ano anterior, tempo que se incluía na negociación, acordos,
documentación xustificativa
• antes do comezo das negociacións: volume estimado e
período de tempo a negociar

OBRIGAS
RETIRADA: 3 casos
• por solicitude propia
• por incumprimento nas funcións (valoración da Memoria anual)
• por incumprir os requisitos de recoñecemento
OBRIGAS DOS SOCIOS:
• Cumprir coas obrigas que lles impón os estatutos da OPL: obriga de
non comercializar o leite mandatado por outras vías, comunicacións,
renuncias ...(sanciona a OPL)
• Conservar a documentación (contratos, ofertas, acordos...) durante
2 anos (sanciona a Administración)
• Permanecer na OPL durante 2 anos (penalización 1 ano)

NEGOCIACIÓN
•
•
•
•

LIMITACIÓNS:
<= 3,5% do volume da UE
<= 33% do volume de España
Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia poderá
decidir que as negociacións non se podan realizar, se
considera que o caso concreto exclúe a competencia ou que
pymes de transformación de leite cru poidan verse
prexudicadas gravemente.
As OPL poderán consultar á Comisión cuestións de
competencia de mercados.

NEGOCIACIÓN
NEGOCIACIÓNS POR OPL:
• OPL poderán negociar, en nome dos seus socios, todos os
elementos do contrato, incluído o prezo
• So leite de produtores que mandataron
• Con ou sen transferencia da propiedade (diferentes casos)
• OPL conservará a documentación xustificativa da negociación
• Comunicación á Administración antes do comezo das
negociacións: volume estimado e período de tempo a
negociar
• Comunicación antes do 31 de xaneiro: leite realmente
negociado durante o ano anterior, tempo que se incluía na
negociación, acordos, documentación xustificativa

