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Transformación
industrial do leite en 2019

Preséntanse neste breve informe os datos sobre a industrialización do leite
durante o ano 2019, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico,
amosando ao mesmo tempo os diferentes tipos de produtos elaborados e o
leite empregado en cada un.

No que se refire á transformación industrial que se fai do leite de vaca producido
en España, na Táboa 1 reflíctense os produtos lácteos elaborados, obtidos da En-
quisa Láctea Anual (ELA) do ano 2019 elaborada polo Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación (MAPA), e o seus equivalentes leite, seguindo a
metodoloxía elaborada polo Centro Tecnolóxico Agroalimentario (CETAL) para o
citado Ministerio (MAPA, 2019). Para a elaboración desta aproximación á reali-
dade industrial estatal, exclúense dentro dos queixos os elaborados con leite de
cabra e ovella, que contan cun apartado específico dentro da enquisa. Non se
pode facer o mesmo para os restantes produtos aínda que o seu impacto nesta
análise é pouco relevante por tratarse de cantidades moi baixas.
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Leite de vaca España 2019

Produto Cantidade (x1.000 t) Coeficiente EL Leite Eq. (x1.000 t) Leite Eq. (%)

Leite líquido 3.184,2 0,69 2.197,1 32,5%

Nata 125,2 4,48 560,9 8,3%

Manteiga 46,0 12,07 555,2 8,2%

Queixo* 264,0 5,30 1.399,2 20,7%

Queixo mestura 134,8 5,35 721,2 10,7%

Leite concentrado 48,2 1,93 93,0 1,4%

Iogures 957,1 0,80 765,7 11,3%

Leite en po Enteiro 11,4 7,35 83,8 1,2%

Leite en po Desnatado 15,2 5,00 76,0 1,1%

Lactosuero 1.988,1 0,00 0,0 0,0%

Resto** 426,7 0,70 298,7 4,4%

TOTAL 7.200,9 6.750,8 100,0%

*Queixo Vaca puro (185,9) + fundido (78,1)

**Resto Bebidas en base a leite

Táboa 1. Transformación industrial do leite en España por tipo de produto, cantidade e leite equivalente.

Fonte: Elaboración propia a partir da ELA (2019).

A transformación industrial do leite que se produce en Galicia preséntase na
Táboa 2, seguindo a metodoloxía citada anteriormente do CETAL, empregando
neste caso os datos da enquisa industrial de produtos (EIP) elaborada polo
Instituto Galego de Estatística (IGE) no ano 2019, por non dispoñer de datos
desagregados por comunidades autónomas na ELA 2019. Isto pode dar lugar a
certas discrepancias ou inconsistencias, como a que se pode observar na
cantidade de leite concentrado, cunhamaior produción en Galicia estimada pola
EIP que o total estatal estimada pola ELA. Dentro da enquisa do IGE atópanse
baixo segredo estatístico os valores de leite en po, lactosa e caseína, pero aos
efectos deste informe, tendo en conta que se coñece o total de produtos
transformados, asígnase a diferencia ao leite en po.

Á vista dos cálculos anteriores, das 2,787 millóns de t de leite recollidas en
Galicia no 2019, transformáronse por parte das industrias instaladas na
Comunidade 1,594 millóns de t de equivalentes leite, o que representa o 57,2%
do leite. Este dato reflicte unha vez máis a debilidade da industria instalada en
Galicia, que non é capaz de transformar no territorio ao redor do 43% do leite
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que recolle. Porén, a evolución dos últimos anos é moi positiva, pasando do 48%
de 2016 ao 57,2% citado do ano 2019 (Figura 1), nun contexto no que a produción
tamén aumentou. Isto representa case 350 mil t máis de equivalentes leite,
chegando a preto dos 1,6 millóns de t transformadas, cun aumento respecto ao
2016 do 27,7%. A maiores, hai que ter en conta que no 2020 produciuse a posta
en marcha de novas industrias, así como ampliacións de outras plantas (que
semella que poden continuar en vindeiros anos), polo que a tendencia positiva
na transformación do leite dentro de Galicia parece que pode continuar.

Leite industrializado en Galicia 2019

Produto Cantidade (t) Coeficientes EL Leite Eq. (t) Leite Eq. (%)

Leite líquido 1292,1 0,69 891,5 55,9%

Nata 53,0 4,48 237,3 14,9%

Manteiga 2,6 12,07 31,4 2,0%

Queixo* 38,1 5,86 223,6 14,0%

Leite concentrado 62,8 1,93 121,2 7,6%

Iogures 33,5 0,80 26,8 1,7%

Leite en po Enteiro** 5,1 7,35 37,6 2,4%

Leite en po Desnatado** 5,1 5,00 25,5 1,6%

Lactosuero 57,1 0,00 0,0 0,0%

Resto 0,0 0,70 0,0 0,0%

TOTAL 1549,5 1594,9 100,0%

Produción en Galicia en 2019 2.787.789

% Transformación en Galicia 57,21%

*Queixo Coeficiente axustado ao queixo producido en Galicia segundo o CETAL

**Leite en po
Dato con segredo estatístico, polo que se obtén de restar ao total todos os
produtos e dividir entre 2 para repartir en desnatado e enteiro

Táboa 2. Transformación industrial do leite en Galicia por tipo de produto, cantidade e leite equivalente.

Fonte: Elaboración propia partindo da información da EIP do IGE 2019.
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Nas Figuras 2 e 3 pode apreciarse, de forma máis clara que nas táboas
anteriores, o tipo de produtos lácteos nos que se transforma o leite, tanto en
Galicia como en España. O principal produto obtido é leite líquido, tanto a nivel
estatal como autonómico, pero presentando grandes diferenzas a nivel
porcentual. En termos de leite equivalente, en Galicia case o 56% do leite
producido industrializase para vender como leite líquido, mentres que en
España esa porcentaxe baixa ao 32,5%. Estas cifras indican que máis do 40% de
todo o leite líquido de España se industrializa en Galicia, sendo este un produto,
polo xeral, cun baixo valor engadido. O seguinte produto en importancia é o
queixo, que representa o 31,4% do leite equivalente de España, xa excluíndo o
queixo producido con leite de outras especies, polo que na industria láctea
española (incluíndo leite de cabra e ovella) aumentaría este valor, pola contra,
en Galicia supón unicamente o 14%. En volume de leite equivalente, a
continuación sitúanse os iogures, que superan o 11% en España, sendo un
volume residual a nivel galego (1,7%). En porcentaxes máis similares móvense o
resto de produtos, coa diferenza do leite concentrado, cunmaior peso en Galicia
debido á presenza da principal industria a nivel español que elabora este
produto.

Figura 1. Evolución da produción (t), transformación (t leite equivalente) e % transformación do leite en Gali-
cia (2016-2019).

Fonte: Elaboración propia partindo da información da EIP do IGE 2019.

Evolución da produción e transformación de leite

-

750.000

1.500.000

2.250.000

3.000.000

2016 2017 2018 2019

Produción en Galicia Leite transformado en Galicia % Transformación en Galicia

2.
60
3.
14
0

2.
66
0.
61
1

2.
73
9.
13
3

2.
78
7.
78
9

1.
41
5.
08
4

1.
59
4.
92
2

1.
24
9.
46
2

1.
29
9.
23
3

48,00% 48,83%
51,66%

57,21%



SECTOR LÁCTEO

6

Por último, na Figura 4, preséntase a evolución entre os anos 2016 e 2019 dos
distintos produtos transformados en Galicia. Pode verse como non hai grandes
variacións, baixando moderadamente o leite líquido desde o 59,5% no 2017 ata
o 55,9% do 2019. Nos restantes produtos tampouco hai cambios relevantes,
rexístrase un aumento da nata e unha baixada da manteiga no 2019, pero son
movementos complementarios, ao tratarse de produtos cun alto contido en
graxa láctea. O segundo produto cun maior peso é o queixo, cun 14,0% no ano
2019, e, a pesar de que permaneceu estable no período analizado, espérase que
aumente o seu peso porcentual nos vindeiros anos, debido á chegada de novos
operadores e ás fortes inversións que están realizando outras industrias que xa
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Figura 2. Peso relativo (%) de cada produto (leite equivalente) en España.

Fonte: Elaboración propia a partir da ELA (2019).

Figura 3. Peso relativo (%) de cada produto (leite equivalente) en Galicia.

Fonte: Elaboración propia a partir da ELA (2019).
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tiñan presenza en Galicia. Algo similar pode ocorrer co produto leite en po, aínda
que vai a depender de como se clasifiquen nas estatísticas oficiais os produtos
xerados nos proxectos que se están poñendo en marcha, xa que non fan só o
secado do leite, senón que obteñen produtos de alto valor engadido, separando
os distintos compoñentes do leite, como poden ser as proteínas de alto valor en-
gadido. Por isto, semella que nos próximos anos o peso porcentual do leite
líquido vai a ir baixando debido ao aumento de outros produtos lácteos, aínda
que en volume se manteña estable.

Figura 4. Leite equivalente empregado (%) na transformación dos distintos produtos lácteos en Galicia no
período 2016-2019.

Fonte: Elaboración propia partindo da información da EIP do IGE.
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