
Amb l’objectiu de desenvolupar un sistema de classificació de les explotacions ramaderes d’engreix de 
boví s’ha desenvolupat un checklist amb 257 preguntes.
Els blocs que s’han contemplat inicialment són:

 1.Compromisos ètics i socials- 9 preguntes
 2.Futur. Qualitat, política d’objectius, I&D- 8 preguntes
 3.Seguretat laboral i formació-38 preguntes
 4.Eficiència i costos- 16 preguntes
 5.Residus i polítiques mediambientals (aigua, energia, petjada aigua, petjada carboni)-22 preguntes
 6.Sanitat animal i qualitat del vedell-43 preguntes
 7.Alimentació i Seguretat alimentaria- 46 preguntes
 8.Bioseguretat-17 preguntes
 9.Instal•lacions i animals- 57 preguntes

Manca millorar alguns detalls de forma, però principalment queda pendent realitzar projectes 
demostratius per formar al ramader i que aquest pugui dur a terme les classificacions relacionades amb 
els animals, donar i validar la puntuació i desenvolupar l'aplicació. Finalment es podrà premiar a les 
granges amb la millor puntuació i elaborar un informe de millora a les granges que hi participin.

Resum

Desenvolupar un sistema de classificació d’explotacions per atansar el consumidor al productor, per a 
que pugui conèixer de primera mà com es produeixen els seus aliments càrnics, i així es redueixin els 
prejudicis que puguin haver-hi al voltant de la producció de carn de vedella. Alhora, aquest sistema vol 
promoure la millora de les explotacions fent-les més competitives. 

En concret, es vol lluitar contra tres motius detectats que fan que es vagi cap el vegetarianisme. Així, es 
vol ensenyar com es fan les coses i lluitar contra percepcions com: 

 1)La carn no és sana. Es vol mostrar que s’utilitzen ingredients segurs, no s’abusa dels antibiòtics, etc;
perfil de greixos i aminoàcids; font de ferro saludable. També es creu que la carn no és segura (es vol 
mostrar que no porta tòxics, residus, etc.)

 2)La producció de carn contamina el medi ambient.
 3)La producció de carn perjudica al benestar dels animals/és cruel sacrificar animals (motius ètics).

Objectius
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1. Gràcies a aquest projecte tenim un primer esborrany de checklist per poder puntuar i classificar les
explotacions ramaderes d’engreix de boví en base a 9 conceptes (compromisos ètics, futur, seguretat 
laboral i formació, eficiència i costos, residus i polítiques mediambientals, sanitat animal i qualitat del 
vedell, alimentació i seguretat alimentaria, bioseguretat, i instal•lacions i animals).

 2.Manca preparar la documentació adjunta, validar-lo i realitzar l’aplicació informàtica; però s’han
assentat les bases per tal de premiar als ramaders que produeixen sota uns criteris que són importants 
per poder atansar al productor al consumidor.

Conclusions
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Líder del Grup Operatiu

202 2017

Març 2018

Juliol 2018

Jornades

10.000,00 €

3.990,00 €

Àmbit/s temàtic/s d'aplicació Àmbit/s territorial/s d'aplicació

Província/es Comarca/ques

Difusió del projecte

Pàgina web del projecte

(publicacions, jornades, multimèdia...)

Altra informació del projecte

Dates del projecte

Data d'inici (mes-any):

Data final (mes-any):

Pressupost aprovat

Pressupost total:

Finançament DARP:

Finançament UE: 3.010,00 €

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa 
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Estat actual: Executat

Id. projecte: 

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la 
innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria 
de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups 
(operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020).

Finançament propi: 3.000,00 €

ASOPROVAC CATALUNYA

catalunya@asoprovac.com Agrupació o associació de productors agraris

E-mail de contacte: Tipologia d'entitat:
Entitat:

Food quality / processing and nutrition
BarcelonèsBarcelona
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