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Estratègies sectorials per a la prevenció de la caudofàgia i per evitar l'escuat rutinari
en porcí
Resum
La implementació dels requeriments particulars de la Directiva 2008/120/CE sobre la protecció de porcs, han
estat el subjecte de diferents reunions organitzades per la UE des de 2013 amb els Estats Membres,
organitzacions implicades en la producció porcina, científics i experts del sector. A partir d’aquestes trobades,
la comissió ha adoptat una Recomanació (2016) per a l’aplicació de la Directiva 2008/120/EC, establint
estàndards mínims per a la protecció dels porcs en relació a les mesures per reduir la necessitat de tallar cues.
A partir de la publicació de la Recomanació del 2016, l’interès de la UE per tal que la implementació de la
normativa fos efectiva ha estat creixent, i s’han dut a terme auditories a diversos països de la UE, entre ells
Espanya.
Per tant, trobar estratègies per evitar la caudofàgia que funcionin en les condicions productives i
climatològiques de Catalunya és cabdal pel sector per tal de poder donar resposta a la UE sobre si és possible
evitar l’escuat rutinari en porcí.

Objectius
L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar en les condicions productives intensives de Catalunya
l’eficàcia de diferents estratègies per a prevenir la caudofàgia, així com avaluar l’adequació dels sistemes
d’avaluació de riscos que s’estan començant a aplicar actualment en les granges catalanes en relació a la seva
eficàcia per evitar brots de caudofàgia, o per determinar-ne les causes. Amb aquests objectius, el projecte vol
donar eines als ramaders de porcí de Catalunya per respondre a un requeriment legal, que representa un
repte sectorial, però també vol aportar informació sobre si és possible no escuar de manera rutinària, la qual
cosa aconseguiria un altre objectiu estratègic important a llarg termini: augmentar el benestar animal.

Descripció de les actuacions previstes en el projecte
ACTIVITAT 1. Establir i consensuar les estratègies de prevenció de caudofàgia adequades a cada empresa
participant.
ACTIVITAT 2. Avaluació de l’eficàcia de les estratègies de prevenció de la caudofàgia.
ACTIVITAT 3. Avaluació de l’eficàcia del sistema d’avaluació de riscos.
ACTIVITAT 4. Avaluació a l’escorxador.

Resultats esperats i recomanacions pràctiques
1. Avaluació de l’eficàcia a nivell comercial de diferents estratègies per a la prevenció de la caudofàgia
en porcs sense escuar.
2. Coneixement de la incidència de caudofàgia en porcs sense escuar a nivell comercial en les
condicions productives de Catalunya.
3. Avaluació a nivell comercial de l’eficàcia dels sistemes d’avaluació de riscos per a prevenir brots de
caudofàgia.
4. Propostes de millora de les estratègies estudiades per augmentar la seva eficàcia
5. Avaluació on line de l’estat de les cues de porcs sense escuar.
6. Determinar si és possible complir la normativa Europeu de no escuat rutinari sense un impacte
econòmic negatiu en el sector.
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Líder del Grup Operatiu
ENTITAT: ASSOCIACIÓ CATALANA DE PRODUCTORS DE PORCÍ
E-MAIL DE CONTACTE: porcat@porcat.org

Coordinador del Grup Operatiu
ENTITAT: INNOVACC
E-MAIL DE CONTACTE: innovacc@olot.cat

Altres membres del Grup Operatiu (perceptors d’ajut)
ENTITAT: GRANGES TERRAGRISA S.L.
E-MAIL DE CONTACTE: jmcomas@grangesterragrisa.es
ENTITAT: CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.
E-MAIL DE CONTACTE: info@bonarea-agrupa.com
ENTITAT: SELECCIÓN BATALLÉ S.A.
E-MAIL DE CONTACTE: mbatalle@batalle.com

Altres membres del Grup Operatiu (no perceptors d’ajut)
ENTITAT: IRTA
E-MAIL DE CONTACTE: emma.fabrega@irta.cat
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☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Sistema de producció agrària
Pràctica agrària
Equipament i maquinària agrària
Ramaderia i benestar animal
Producció vegetal i horticultura
Paisatge / Gestió del territori
Control de plagues i malalties
Fertilització i gestió dels nutrients
Gestió del sòl
Recursos genètics
Silvicultura
Gestió de l’aigua
Clima i canvi climàtic
Gestió energètica
Gestió de residus i subproductes
Gestió de la biodiversitat i del medi natural
Qualitat alimentària / processament i nutrició
Cadena de subministrament, màrqueting i consum
Competitivitat i diversificació agrària i forestal
General

Àmbit/s territorial/s d’aplicació
PROVINCIA/ES
BARCELONA
GIRONA
LLEIDA

COMARCA/QUES
BARCELONÈS
LA SELVA
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SEGARRA
OSONA

Difusió del projecte (publicacions, jornades, multimèdia...)
https://www.innovacc.cat/2019/07/19/ajuts-obtinguts-per-a-7-projectes-pilots-de-grups-operatius-deldarp-2018/
https://www.innovacc.cat/2019/07/19/estrategies-sectorials-per-a-la-prevencio-de-la-caudofagia-i-perevitar-lescuat-rutinari-en-porci-3/
https://www.innovacc.cat/wp-content/uploads/2019/06/0-Presentaci%C3%B3-AG10juny2019_compressed.pdf (PÀGINA 35)
Presentació a l’Assemblea General Extraordinària de 18/12/2019 (PÀGINA 45)
https://www.porcat.org/ca/noticies/porcat-intervindra-en-estrategies-per-a-la-prevencio-de-lacaudofagia_2609/

Pàgina web del projecte
https://www.innovacc.cat/2019/07/19/estrategies-sectorials-per-a-la-prevencio-de-la-caudofagia-i-perevitar-lescuat-rutinari-en-porci-3/

Altra informació del projecte
DATES DEL PROJECTE
Data d’inici (mes-any): juliol 2019
Data final (mes-any):
Estat actual: En execució

PRESSUPOST TOTAL
Pressupost total: 212.000,00 €
Finançament DARP: 86.640,00 €
Finançament UE: 65.360,00 €
Finançament propi: 60.000,00 €

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.
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, i Resolució
ARP/1282/2018, de 8 de juny, per la qual es convoca l’esmentat ajut.

Ajut per a l’execució de projectes pilot innovadors. Convocatòria 2018
Octubre 2019

